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La Centrul de instrucţie Bulboaca s-a des-
făşurat o şedinţă demonstrativă privind 

pregătirea, organizarea şi desfăşurarea trageri-
lor de luptă cu plutonul de infanterie. Această 
şedinţă a avut loc conform planului de pregăti-
re a ofiţerilor la nivelul comandanţilor de com-
panii şi comandanţilor de batalioane de infan-
terie. Scopul acestei şedinţe, potrivit şefului 
statului major al Comandamentului Forţelor 
Terestre, colonel Igor Gadîrcă, a fost instruirea 
metodică a comandanţilor de companii şi de 

batalioane, privind organizarea acestor şedin-
ţe şi testarea cerinţelor regulamentului nou de 
luptă, care este la moment provizoriu. 

Ministrul Apărării a asistat la tragerile de lup-
tă din poligonul Bulboaca şi a lăsat să se înţeleagă 
că este satisfăcut de pregătirea militară a soldaţi-
lor. Vitalie Marinuţa a urmărit îndeaproape felul 
cum aproximativ 100 de soldaţi încorporaţi în 
toamna anului 2010, au efectuat trageri din ma-
şinile blindate, tunuri, mitraliere şi alt armament 
de infanterie. 

„Îi felicit pe soldaţii implicaţi în exerciţiu 

pentru măiestria lor la tragerile în ţintă. Soldaţii 
Brigăzii „Ştefan cel Mare” au demonstrat că au 
însuşit arta militară şi că instruirea pe care au pri-
mit-o din partea comandanţilor a fost eficientă”, a 
declarat ministrul Apărării. „Deşi nu tot efectivul 
s-a evidenţiat prin precizie la nimicirea ţintelor, 
calificativul obţinut per ansamblu de plutonul de 
tragere a fost bună”. 

Pentru reuşita înaltă la tragerile de luptă din 
aruncătorul de grenade, soldatul Ion Belicescu, 
din satul Batîr, raionul Cimişlia, a obţinut 10 zile 
de concediu la baştină. Un concediu similar i-a 

fost acordat soldatului Alexandru Gerep. Infan-
teristul este originar din satul Ustia, raionul Glo-
deni şi s-a remarcat la tragerile de luptă de pe ma-
şina blindată în calitate de ochitor-operator. 

Colonelul Igor Gadîrcă, şeful statului major 
al Comandamentului Forţe Terestre, a menţionat 
că tragerile de luptă în componenţa plutonului 
se desfăşoară după etapa de instruire individuală 
a soldaţilor şi instruirea militară în componenţa 
grupelor. Gadîrcă a precizat că exerciţiile de acest 
gen au loc bianual şi fac parte din programul de 
pregătire al forţelor terestre.

Testul  puşcaşilor infanterişti

Declaraţii în acest sens a făcut vineri, 
15 aprilie, primarul municipiului 

Chişinău, Dorin Chirtoacă în cadrul zilei 
recrutului şi zilei uşilor deschise, organi-
zate în Brigada de infanterie motorizată 
„Ştefan cel Mare” din Chişinău. 

„Îi îndemn pe tinerii care vor fi în-
corporaţi în Armata Naţională să respecte 
disciplina, să facă faţă cerinţelor serviciu-
lui militar timp de un an de zile şi să fie 
uniţi ca fraţii”, a afirmat Dorin Chirtoacă, 
care nu a ezitat să  conducă o blindată şi 
să servească cu recruţii un terci ostăşesc 
pregătit la o bucătărie de campanie în cele 
mai frumoase tradiţii militare. 

La eveniment au participat circa 200 
de recruţi, care vor fi încorporaţi în Bri-
gada „Ştefan cel Mare”, dar şi părinţi, elevi 
şi studenţi din municipiul Chişinău. Oas-
peţii au fost familiarizaţi cu fondul loca-
tiv al militarilor în termen, cantina ostă-
şească, muzeul brigăzii, biserica „Sfîntul 
Victor”, baza de instrucţie şi parcul de 
tehnică militară. 

Totodată, în cadrul evenimentului, 
vizitatorii au avut posibilitatea să asiste la 
un program care a inclus între altele exer-
ciţii de luptă corp la corp, un program 
de mînuire a armamentului prezentat de 
soldaţii gărzii de onoare, piese muzicale 
interpretate de orchestra Brigăzii ”Ştefan 
cel Mare” şi alte activităţi specifice eveni-
mentului desfăşurat. 

Comandantul Armatei Naţionale, 
generalul de brigadă Iurie Dominic, a 
declarat că ziua recrutului şi ziua uşilor 
deschise sînt evenimente cu profunde 
semnificaţii patriotice şi civice, deoarece 
în scurt timp tinerii din municipiul Chi-
şinău vor fi înrolaţi în Forţele Armate, vor 
îmbrăca haina militară şi vor depune ju-
rămîntul de credinţă patriei şi poporului 
R. Moldova. 

„Armata Naţională este la ora actuală 
şcoala în care se deprinde bărbăţia, cura-
jul şi puterea de a învinge greutăţile. Urez 
recruţilor din municipiul Chişinău multă 
voinţă, încredere şi rezistenţă în perioada 
îndeplinirii serviciului militar”, a sublini-
at  generalul Dominic.  

De menţionat că în această primă-
vară în Forţele Armate vor fi încorpo-
raţi circa 2000 de tineri, dintre care 
aproximativ 200 originari din munici-
piul Chişinău.

Primarul Dorin Chirtoacă 
a îndemnat recruţii să fie uniţi ca fraţii

Serviciul militar 
în Armata Naţională înseam-
nă călirea corpului şi spiritu-
lui pentru a înfrunta mai uşor 

greutăţile din viaţă.
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Militarii şi angajaţii civili ai Armatei 
Naţionale au donat circa 240 mii 

lei pentru susţinerea sinistraţilor afectaţi 
de calamităţile naturale din nord-estul 
Japoniei.

Fondurile colectate reprezintă un aju-
tor financiar benevol în mărimea unei zile 
de serviciu din salariul de funcţie. Banii 
acumulaţi au fost transferaţi pe contul 
special la Ministerul Finanţelor şi vor fi 
transmişi Guvernului Japoniei în această 
perioadă dificilă pentru poporul nipon. 

Ministrul Apărării Vitalie Marinuţa a 
declarat anterior că poporul Japoniei şi-a 
manifestat întotdeauna sprijinul faţă de 
Guvernul R. Moldova, iar banii acumulaţi 
de militarii Armatei Naţionale reprezintă 
un gest de solidaritate şi reciprocitate faţă 
de cetăţenii Japoniei. 

Bilanţul victimelor din Japonia relevă 
că cel puţin 10.000 de persoane au murit, 
iar alte 17.400 au fost date dispărute în 
urma catastrofelor naturale produse în Ja-
ponia. 

Japonia traversează a doua mare ca-
tastrofă naturală din istoria recentă a ţării, 
după cutremurul din anul 1923, soldat cu 
142.000 de morţi. 

Un cutremur de 9 grade pe scara Rich-
ter s-a produs pe data de 11 martie în Ja-
ponia, generînd un tsunami care a măturat 
ţara dinspre nord. Cele mai mari pagube 
au fost create de valurile de aproape zece 
metri generate de seism. 

Japonia se luptă în continuare să evite 
un dezastru nuclear la centrala de la Fukus-
hima, după ce seismul a afectat sistemul de 
răcire al reactoarelor.

Un grup de experţi internaţionali s-au 
aflat în vizită la Ministerul Apă-

rării pentru a evalua realizările Republicii 
Moldova în cadrul Procesului de Revizui-
re şi Planificare a Parteneriatului (PARP), 
precum şi implementarea obiectivelor asu-
mate de ţara noastră în cadrul Programului 
„Parteneriat pentru Pace”.

Şeful Marelui Stat Major, Coman-
dantul Armatei Naţionale, generalul de 
brigadă Iurie Dominic a salutat grupul de 
experţi şi a declarat că PARP reprezintă un 
instrument vital pentru dezvoltarea capa-
bilităţilor necesare ţării noastre de a opera 
într-un mediu de securitate aflat în perma-
nentă schimbare. Generalul Iurie Dominic 
a mulţumit experţilor pentru asistenţa ofe-
rită, specificînd că dezvoltarea şi consoli-
darea cooperării dintre NATO şi Republica 
Moldova oferă experienţă vastă în moder-
nizarea şi reformarea Forţelor Armate ale 
ţării noastre. 

La rîndul său, locotenent-colonelul 
Bora Onen din cadrul Departamentului Po-
litici de Apărare şi Planificare a Apărării, 
NATO, a apreciat evoluţia pozitivă a re-
formelor în domeniul apărării, accentuînd 
că echipa de experţi se află la Chişinău nu 

doar pentru a analiza succesele înregistrate 
de partea moldovenească în cadrul Pro-
cesului de Revizuire şi Planificare a Par-
teneriatului, dar şi pentru a oferi ajutor la 
compartimentele mai puţin avansate. 

La şedinţele de lucru din cadrul PARP 
participă specialiştii din Ministerul Apără-
rii şi Marele Stat Major, precum şi repre-
zentanţii ministerelor Afacerilor Externe şi 
integrării Europene, Finanţelor, Afacerilor 
Interne, Departamentului Trupe Carabini-
eri, Serviciului Informaţii şi Securitate. 

În iulie 1995 a fost iniţiat primul ciclu 
PARP. În 2008 Ministerul Apărării, împre-
ună cu Armata Naţională, şi-a asumat 34 
obiective de parteneriat. Evaluarea partici-
pării PARP se efectuează în fiecare an după 
un ciclu par (PARP Partnership Goals) şi 
impar (PfP PARP Survey of Overall Inte-
roperability) în comun cu experţii PARP şi 
Republica Moldova. 

Colaborarea în cadrul parteneriatului 
permite utilizarea experienţei ţărilor NATO 
şi partenere cu scopul de a perfecţiona pro-
priile forţe armate în domeniul pregătirii 
cadrelor, instruirii lingvistice, asigurării 
accesului la informaţii, statistică ş.a.

Muniţiile din perioada Războiului II 
mondial cîntăreau în jur de 15 kg şi 

erau de provenienţă sovietică. Acestea au 
fost descoperite din întîmplare de Andrei 
Suvac în timp ce săpa un canal de canaliza-
re în grădina casei.

Operaţiunea de neutralizare a muni-
ţiilor a fost executată de către un grup de 
genişti din Batalionul „Codru”, condus de 
căpitanul Gheorghe Racu. Aceştia au ni-
micit obiectele explozive într-o carieră de 
piatră de la periferia localităţii Brăneşti.

Şeful Serviciului geniu al Armatei Na-
ţionale, locotenent-colonel Mihail Semio-
nov, a comunicat că de la începutul anului 
echipele de genişti ale Armatei Naţionale 
au efectuat 55 de operaţiuni de deminare 
în diferite localităţi ale republicii. În rezul-
tatul acestor misiuni, au fost nimicite 605 
de obiecte explozive de diferit calibru. Cel 
mai des geniştii Armatei Naţionale au fost 
solicitaţi să intervină în raioanele Dubă-
sari, Ungheni, Ştefan Vodă, Anenii Noi, 
Călăraşi, Teleneşti şi Criuleni.

Reamintim că la 26 martie, doi copii 
în vîrstă de 14 şi 16 ani au decedat din ca-
uza detonării unui obuz vechi, rămas de 
pe timpul celui de-al Doilea război mon-
dial. Explozia s-a produs în satul Vîprova, 
raionul Orhei, în timp ce copiii îşi ajutau 

părinții la curățat vița-de-vie, iar unul din 
ei a lovit obiectul de un stîlp de beton.

Reieşind din faptul că majoritatea 
obiectelor explozive sînt depistate de local-

nici în timpul lucrărilor agricole, Serviciul 
geniu al Armatei Naţionale informează că 
este interzisă atingerea muniţiilor cu mîna 
sau cu alte obiecte, lovirea sau mişcarea 
muniţiilor găsite în pămînt sau la suprafaţă, 
demontarea de la muniţii a focoaselor sau a 
altor elemente componente, joaca copiilor 
cu diferite elemente de muniţie, ridicarea, 
transportul şi introducerea muniţiilor în 
diferite încăperi sau locuinţe.

Totodată, populaţia trebuie să cunoas-
că faptul că în zonele în care există sau se 
presupune existenţa unor muniţii neex-
plodate este interzis accesul persoanelor 
şi în special al copiilor, executarea de să-
pături manuale sau cu mijloace mecanice, 
executarea unor lucrări funciare, circulaţia 
vehiculelor, oamenilor sau animalelor. În 
asemenea situaţii se vor anunţa imediat au-
torităţile locale care vor solicita deplasarea 
grupelor de deminare în zonele respective.

Indiferent de starea fizică sau de ve-
chimea elementului de muniţie, pericolul 
ca acesta să fie activ şi să producă explozie 
este maxim. Prin urmare, orice operaţiune 
asupra muniţiei neexplodate trebuie să fie 
executată numai de către personalul speci-
alizat, cu respectarea strictă a procedurilor 
de securitate.

Potrivit locotenent-colonelului Vlad Aba-
bii, şeful Direcţiei politică de apărare şi 

planificarea apărării, întrevederea s-a axat 
pe analiza activităţilor principale în dome-
niul cooperării militare moldo-britanice.

În opinia ministrului Apărării, cola-
borarea cu partenerii englezi permite mi-
litarilor Armatei Naţionale realizarea pre-
vederilor reformei militare îndreptate spre 
optimizarea şi modernizarea instituţiilor 
militare ale statului, partea moldovenească 
fiind cointeresată de dezvoltarea acestor 
relaţii de cooperare şi în viitor. În acest 
context, ministrul Vitalie Marinuţa a reite-
rat poziţia conducerii Republicii Moldova 
pentru integrarea ţării în Uniunea Euro-

peană şi a mulţumit diplomatului britanic 
pentru asistenţa consultativă a echipei de 
experţi britanici, acordată Republicii Mol-
dova la implementarea Analizei Strategice 
a Apărării (ASA) şi cooperarea în acest 
domeniu.

La rîndul său, nivelul înalt al colaboră-
rii bilaterale a fost apreciat şi de ambasado-
rul Keith Shannon, care a dat asigurări că 
ţara sa susţine în continuare procesul de in-
tegrare europeană a Republicii Moldova şi 
rămîne un partener credibil pe viitor. Toto-
dată, partea britanică va continua asistenţa 
în domeniul ASA, deoarece rolul Analizei 
Strategice a Apărării este o condiţie esenţi-
ală pentru succesul reformei militare. 

AMBASADORUL BRITANIC ÎN VIzITă 
LA MINISTERUL APăRăRII

Ministrul Apărării Vitalie Marinuţa a avut o întrevedere 
cu E.S. domnul Keith Shannon, Ambasador Extraordinar 

şi Plenipotenţiar al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord 
în Republica Moldova.

ARMATA NAŢIONALă 
AjUTă POPORUL jAPONEz

Fondurile acumulate de Armata Naţională 
vor fi transmise Guvernului Japoniei

Geniştii ArmAtei nAţionAle Au DezAmorsAt 
CinCi proieCtile AntitAnC în rAionul orhei

Geniştii Armatei Naţionale au neutralizat marţi cinci proiectile antitanc 
depistate în satul Brăneşti, raionul Orhei

Una dintre priorităţile Ministerului Apărării 
la etapa actuală este dezvoltarea infras-

tructurii militare care să ofere condiţii decente de trai 
militarilor din Armata Naţională. Declaraţii în acest 
sens a făcut ministrul Apărării Vitalie Marinuţa la 
deschiderea cazărmii din Brigada “Moldova”, reno-
vată capital pentru tinerii care vor fi încorporaţi în 
această primăvară. 

Renovarea sediului în care vor fi cazaţi 200 de 
soldaţi a costat circa 700 mii lei, iar banii au fost 
alocaţi din bugetul Ministerului Apărării şi din sur-
se extrabugetare. Panglica de inaugurare a fost tăiată 
de ministrul Apărării Vitalie Marinuţa şi preşedinte-
le Comisiei parlamentare pentru securitate naţiona-
lă, apărare şi ordine publică, Alexandru Stoianoglo. 
Evenimentul a avut loc în contextul aniversării a 19-a 
de la crearea Brigăzii “Moldova”, iar la deschidere 
au asistat ofiţerii din corpul de comandă al armatei, 

reprezentanţii administraţiei publice locale şi tinerii 
care vor fi încorporaţi în Brigada „Moldova”. 

Ministrul Apărării a accentuat că renovarea capi-
tală a cazărmii în Brigada „Moldova” este o investiţie 
directă în ameliorarea condiţiilor de trai pentru mili-
tarii Armatei Naţionale. 

„Ameliorarea condiţiilor de trai este prioritară 
în reformarea Armatei Naţionale. Vrem ca soldaţii 
noştri să dispună de condiţii de cazare şi antrena-
ment excelente, astfel încît instruirea lor militară să 
fie de cea mai bună calitate. Cazarma în cauză a fost 
termoficată şi dotată cu utilaj modern, iar sistemele 
de apeduct şi canalizare au fost înlocuite integral”, a 
subliniat Vitalie Marinuţa. 

La ceremonia prilejuită de împlinirea a 19 ani de 
la crearea Brigăzii “Moldova”, preşedintele Comisiei 
parlamentare pentru securitate naţională, apărare şi 
ordine publică, Alexandru Stoianoglo, a declarat că 

Armata Naţională este una din cele mai importante 
instituţii ale statului. Stoianoglo a mulţumit cadrelor 
militare pentru activitatea pe care o desfăşoară în sluj-
ba ţării şi a urat mult succes recruţilor care urmează a 
fi încorporaţi în viitorul apropiat în armată. 

„În acest ceas aniversar, urez ofiţerilor, subofiţe-
rilor, ostaşilor şi personalului civil din compunerea 
brigăzii multă sănătate şi putere de muncă. Am încre-
derea că Brigada „Moldova” va fi ca întotdeauna la 
datorie şi va răsplăti, prin devotament, curaj şi onoare 
încrederea de care se bucură din partea cetăţenilor”, a 
afirmat Alexandru Stoianoglo. 

Este de menţionat că în această primăvară în Bri-
gada „Moldova” vor fi încorporaţi circa 200 de tineri. 
Majoritatea din ei au fost prezenţi la aniversarea bri-
găzii care a deschis larg porţile pentru toţi cetăţenii, 
dar în special pentru cei curioşi să vadă cum arată 
unitatea, armamentul şi tehnica militară.

BriGADA „molDovA” 
A renovAt o CAzArmă 

în prAG De înCorporAre

ExPERŢI  NATO  EVALUEAză 
REfORMELE 

ÎN  DOMENIUL  APăRăRII
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PUlSUl ARMAtEI

Ziua recrutului a aliniat pe 
stadionul oraşului Orhei cir-

ca 50 de tineri care urmează să 
completeze rîndurile Armatei 
Naţionale, la fel, elevi, veterani, 
reprezentanţi din administraţia 
locală. Activitatea a demarat cu 
depuneri de flori la monumentul 
eroilor căzuţi în luptele de pe 
Nistru şi cu un marş în coloană 
prin centrul oraşului Orhei sub 
acordurile fanfarei militare din 
Brigada „Ştefan cel Mare”. 

Sărbătoarea cu caracter militar-patri-
otic a fost organizată de Centrul Militar 
Teritorial Orhei în comun cu administra-
ţia locală  în scopul pregătirii recruţilor 
pentru îndeplinirea serviciului militar, 
verificării nivelului de pregătire fizică 
generală a recruţilor, promovării unui 
mod sănătos de viaţă, precum şi antrenă-
rii tineretului în practicarea sistematică 
a exerciţiilor fizice şi a sportului. 

În cadrul evenimentului, vizitatorii 
au asistat la un program care a inclus 
exerciţii de luptă corp la corp, de mînui-
re a armamentului, piese muzicale inter-
pretate de orchestra Brigăzii ”Ştefan cel 
Mare”, precum şi un concert prezentat 
de artişti locali.

Colonelul Vadim Cemîrtan, şeful Co-
mandamentului Forţe Aeriene, a felicitat 
viitorii ostaşi şi a evidenţiat că serviciul 
militar reprezintă pentru toţi o şcoală a 
devotamentului, curajului şi corectitudi-
nii. “În armată disciplina şi onoarea de 
militar sînt la ordinea zilei.  În cîteva zile 
veţi  învăţa ce înseamnă regimul cazon,  
dezvoltarea fizică, pasul cadenţat, trage-
rile de luptă în poligon, exerciţiile şi apli-
caţiile de menţinere a păcii, salturile cu 
paraşuta şi conducerea maşinilor blinda-
te. În armată veţi descoperi ce înseamnă 
rigoarea, exigenţele şi privaţiunile vieţii 
ostăşeşti, iar toate aceste lucruri vor căli 

spiritul şi caracterul vostru”, a accentuat 
colonelul Cemîrtan.

Primarul de Orhei, domnul Ion Stra-
tulat, a menţionat că între administraţia 
locală, şcoli şi Centrul Militar Teritorial 
Orhei există o colaborare consistentă în 
direcţia organizării activităţilor de pro-
movare a serviciului militar în societate. 
„Evenimentul de astăzi este o tradiţie fru-
moasă care trebuie păstrată şi este dedi-

cată tinerilor care vor face, timp de un an, 
lecţii de apărare a patriei.  Părerea mea 
este că tinerii trebuie să facă armata, să 
conştientizeze că independenţa ţării tre-
buie apărată şi că trebuie să înveţe cum 
să o facă. Apoi, armata te consolidează 
şi poţi să mergi în pline puteri în viaţă”, 
menţionează în cadrul discursului rostit 
cu acest prilej domnul Stratulat. 

Sarcina de încorporare pentru Cen-

trul militar teritorial Orhei în Campania 
de primăvară constituie 29 de recruţi, 
dintre care 3 conducători auto care au 
urmat cursurile la Centrul de pregătire 
a specialiştilor, filiala Orhei. “Sarcina 
de încorporare stabilită va fi îndeplinită 
complet”, ne asigură comandantul cen-
trului militar, maiorul Oleg Primovici. 
La fel, dumnealui specifică că tinerii 
sînt mai receptivi faţă de serviciul mi-

litar, dar şi calitatea recruţilor este în 
creştere. 

Cei 29 de tineri aliniaţi ostăşeşte pe 
platoul centrului sportiv, cu emoţii colo-
sale, au făcut opţiunea pentru serviciul 
militar în termen. “Decizia de a veni în 
armată îmi aparţine, căci vreau să trec 
prin viaţă cu datoria îndeplinită, să obţin 
livretul militar ca să pot obţine o mese-
rie bună”, îşi motivează alegerea Feodor 
Bănuţă. În acelaşi context, Feodor zice 
că viaţa de cazarmă realizează trecerea 
într-o altă etapă a vieţii – cea matură şi 
dînsul este de părerea că poporul trebuie 
să se mîndrească cu ostaşii săi. Iar aceş-
tia, la rîndul lor,  să fie modeşti şi dis-
ciplinaţi. Un alt tînăr care se pregăteşte 
pentru viaţa cazonă este Victor Lipcean 
care zice că competenţele obţinute pe 
parcursul serviciului militar vor repre-
zenta o performanţă în viaţa fiecărui tî-
năr. „Armata te învaţă curajul, îţi oferă 
un nou set de valori, optimism şi însu-
şirea  principiilor şi a regulilor care se 
cer. Am ales singur  să vin în armată şi 
să-mi îndeplinesc datoria faţă de patrie. 
Cred că este un lucru firesc, pentru că nu 
trebuie să te eschivezi de la lecţiile de 
apărare a mamei, tatălui, fratelui sau a 
oricărui apropiat al tău. Sînt gata să-mi 
asum această responsabilitate morală. 
Înainte de a veni la armată, am auzit vor-
bindu-se multe despre serviciul militar, 
dar am considerat drept o onoare să mă 
aliniez în rîndul ostaşilor care vor păzi 
hotarul ţării”, conchide tînărul. 

din istoria unităţii

Baza de păstrare a combustibilului a fost creată 
la  24 martie, 1992  prin reformarea Depozitului 
de carburanţi-lubrifianţi   care s-a  fondat în baza 
directivei Statului Major al Forţelor Armate URSS 
cu dislocare în oraşul Bălţi ca depozit de carburanţi 
de garnizoană. Pentru această unitate, la 4 ianuarie 
1954, s-a repartizat un lot de pămînt cu suprafaţa 
de 22 hectare în regiunea staţiei căilor ferate Băl-
ţi-Slobozia.  Depozitul a început să funcţioneze în 
vara anului 1954, iar în luna decembrie a aceluiaşi 
an i se acordă denumirea Depozit de carburanţi şi 
ambalaj de district de categoria 3. Începînd cu 1 
februarie 1958, depozitul trece la statele de organi-
zare noi şi după volumul de lucru se restructurează 
în depozit de carburanţi de district, categoria 2. În 
anul 1967 începe reconstrucţia depozitului. Au fost 
construite magazii noi, rampe de încărcare-descăr-
care, două staţii de pompare, cazangerie, substaţie 
electrică, casă de locuit. S-a instituit serviciul de 
pompieri şi pază paramilitară şi s-a majorat lungi-
mea căii ferate. Treptat a sporit capacitatea depo-
zitului, s-a majorat cantitatea de mijloace tehnice 
în dotarea unităţii. Din anul 1992, baza prestează 
servicii de primire, păstrare şi eliberare a carburan-
ţilor – lubrifianţilor şi agenţilor economici. 

Pe parcursul anului precedent s-au efectuat un 
şir de lucrări pentru amenajarea unităţii.  Iar în anul  
curent urmează să desfăşoare un şir de alte lucrări 
în sensul amenajării moderne a unităţii şi facilitarea 

activităţii acesteia. Se planifică, la fel, curăţarea şi 
pregătirea pentru defectoscopie a cîtorva grupe de 
rezervoare de păstrare a combustibilului şi aranjarea 
unei grupe noi de 10 rezervoare R-60 care vor mări 
capacitatea de păstrare a bazei cu 600 tone etc.

19 ani de activitate impecabilă

Niciun motor nu porneşte din loc fără acel lichid 
vital care se păstrează în condiţii de maximă secu-
ritate în rezervoarele Bazei de păstrare a combusti-
bilului dislocată la Bălţi.  Munca care se ascunde în 
spatele livrării combustibilului de calitate unităţilor 
Armatei Naţionale este enormă. Personalul încadrat 
în structurile logistice, cu atribuţiuni în domeniul 
carburanţilor şi lubrifianţilor trebuie să acorde o im-
portanţă deosebită întregului circuit al produselor pe-
troliere, începînd cu aprovizionarea şi terminînd cu 
consumul, cu accente deosebite în ceea ce priveşte 
măsurile de siguranţă, securitatea muncii, protecţia 
mediului şi prevenirea şi stingerea incendiilor. De 
aceea, munca acestor oameni nu este deloc uşoară. 

Baza de păstrare a carburanţilor are destinaţia 
de primire, păstrare şi aprovizionare cu carburanţi a 
tuturor unităţilor militare ale Armatei Naţionale. Pe 
teritoriul bazei se află opt depozite în care se păstrea-
ză circa 15 500 m3 carburanţi, plus o secţie separată 
care activează la Chişinău. Combustibilul este im-
portat din România, Belarus, Rusia, Ucraina şi alte 
state. Tot pe teritoriul bazei se păstrează cărbune şi 
lemne care sînt distribuite unităţilor militare, precum 

şi mijloace tehnice pentru serviciul carburanţi. Pe 
lîngă activitatea de bază, unitatea acordă agenţilor 
economici servicii de primire, recepţionare, păstrare 
şi livrare a carburanţilor, în aşa mod păstrîndu-se ca-
litatea bunurilor materiale din dotarea unităţii. 

Cîrma unităţii a fost preluată recent de maiorul 
Groza care afirmă că se lucrează enorm în sensul 
excluderii cazurilor de primire şi eliberare a car-
buranţilor de calitate inferioară, “pentru că unitatea 
este dotată cu un laborator unde se efectuează con-
troale permanente a combustibilului care ajunge în 
unitate”, dă asigurări domnul maior. 

Paza rezervoarelor de carburanţi se asigură 
24 din 24 de ore de către o structură specializată. 
Domnul Ion Ungureanu, şeful serviciului de pază, 
de  8 ani stă la straja hotarului unităţii. Dumnealui 
zice că are un lucru greu, dar interesant. „În munca 
pe care o prestăm se cere securitate maximă, pentru 
că există pericol de incendiu. Dar aceşti ani de ser-
viciu pentru Armata Naţională au fost plini de clipe 
de bucurie, pentru că  ne simţim bine în colectivul 
care s-a format în timp. Nu vreau să părăsesc acest 
loc de muncă, ”, zice domnul Ungureanu. Dumnea-
lui a dat 8 ani de serviciu Armatei Naţionale, iar 
cea din urmă l-a învăţat  în schimbul fidelităţii, dis-
ciplina. De aceea, zice domnul Ungureanu, poartă 
uniforma militară, fără epoleţi, cu mîndrie şi ridică 
mîna la chipiu de fiecare dată cînd apare ocazia.  

În mare parte, unitatea duce lipsă de specialişti 
în domeniu.  Majoritatea dintre ei se instruiesc în 
cadrul unităţii. Unul dintre noii veniţi în unitate, în 
martie 2010,  este locotenent major Alexei Cucu, 
şeful secţiei tehnice. Funcţia pe care o deţine nu pre-
supune doar îngrijirea tehnicii, dar şi îngrijirea teri-
toriului unităţii. „Deoarece iarba şi crengile uscate 
prezintă un pericol incendiar. Trebuie să avem grijă 
să curăţăm teritoriul, mai ales cel de lîngă rezervoare 
şi mai ales pe timp de vară”, zice domnul locotenent 
major.  Iar personalul responsabil  de  prevenirea şi 
stingerea incendiilor este mereu de veghe.

La cei 19 ani de activitate, maiorul Groza vor-
beşte despre o serie de performanţe ale unităţii în 
prestarea serviciilor petroliere de calitate. „La mo-
ment, colaborăm cu 6 agenţi economici care aduc 
venituri în bugetul Ministerului Apărării. Iar servi-
ciile noastre sînt apreciate pentru calitate înaltă”, 
conchide domnul maior. Cîteva obiective pe care şi 
le propune noul comandant vizează renovarea ma-
gaziilor, a rampei de primire a combustibilului, a 
platoului de descărcare a carburanţilor etc. Precum 
şi menţinerea încrederii agenţilor economici în ser-
viciile prestate de Armata Naţională. 

Rolul principal al depozitelor de acest tip este 
de a constitui stocuri de carburanţi lubrifianţi şi li-
chide speciale pentru a asigura ducerea acţiunilor 
militare pe o perioadă de timp determinată. Pentru 
îndeplinirea acestui rol, în depozit se află rezervoa-
re confecţionate din diferite materiale, de diferite 
capacităţi, dispuse supra, semi sau subteran, echi-
pamente de pompare necesare pentru vehicularea 
carburanţilor şi lubrifianţilor, sisteme de conducte 
care fac legătura între rezervoare şi terminale de 
încărcare/descărcare de tip rigid şi/sau flexibil,  
terminale de încărcare/descărcare care pot fi căi 
ferate, auto, maritime, echipamente de măsurare 
manuale sau automate, echipamente de prelevare 
probe, construcţii semi sau subterane care să aibă 
posibilităţi pentru controlul climatului de depozita-
re; rastele, paleţi sau alte echipamente suport, adec-
vate tipului de ambalaj utilizat. 

La festivitatea de aniversare a 19 ani de la 
formarea unităţii au fost prezenţi şeful Comanda-
mentului Logistic, oficiali din cadrul Ministerului 
Apărării, comandantul Brigăzii „Moldova” , co-
mandantul Centrului Militar Teritorial Bălţi, pre-
cum şi reprezentanţi din administraţia locală şi ve-
teranii. Colonelul Alexandru Zveaghin, în mesajul 
rostit cu acest prilej, a mulţumit personalului Bazei 
de carburanţi pentru prestaţia bună în serviciu şi  
pentru profesionalismul fiecărui angajat în parte. 

19 ani ai „petroliştilor” armatei
ANIVERSARE

Aprovizionarea cu carburanţi şi lubrifianţi reprezintă o componentă deosebit de im-
portantă a sprijinului logistic al structurilor militare pe timp de pace, în situaţii de criză 

şi la război, pentru pregătirea şi derularea cu succes a întregii game de misiuni ale 
armatei. Asigurarea cu carburanţi şi lubrifianţi reprezintă un complex de activităţi, mă-

suri tehnice şi organizatorice, de planificare, recepţie, primire, depozitare, distribuţie 
şi transport.  În spatele cortinei se ascunde o muncă enormă şi riscantă prestată de 
militarii şi funcţionarii care au grijă să asigure rezervorul vehiculului militar cu com-

bustibil de calitate. De aceea, ne-am propus să vizităm Baza de păstrare a combusti-
bilului atunci cînd a îmbrăcat straie de sărbătoare la cei 19 ani de activitate. 

Pagină realizată de locotenent major Inga MIhaIlova

Recruţii îşi onorează 
sărbătoarea
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Deplasarea noastră la Cocieri a coincis cu un 
eveniment major pentru Forţele de Menţinere 

a Păcii. În această zi s-a desfăşurat ceremonia de 
prezentare a noului şef militar superior al contin-
gentului Forţelor de Menţinere a Păcii din partea 
Republicii, colonelul Veaceslav Bîrcă. În cadrul 
festivităţii, colonelul Bîrcă a mulţumit militarilor 
pentru buna prestaţie în zona de securitate, subli-
niind că şi în continuare se va acorda aceeaşi sus-
ţinere pentru îndeplinirea impecabilă a misiunilor 
încredinţate. 

Incursiune în viaţa 
pacificatorilor

Mulţi vor, dar puţini sînt aleşi pentru îndepli-
nirea serviciului militar în Zona de Securitate a 
Republicii Moldova. Piatra de încercare pentru mi-
litarii pretendenţi la serviciul în zonele de est ale 
republicii este poligonul şi instrucţia specială, dar 
şi  testul psihologic şi cel la abilităţile personale. 
Dacă ai picat la unul dintre aceste teste, se anulează 
posibilitatea de a deveni pacificator. 

 Căpitanul Vadim Condrea, 
locţiitor comandant batalion pen-
tru lucrul educativ,  a fost ghidul 
nostru în scurta excursie prin unita-
tea de la Cocieri. Dumnealui are în 
spate numeroase  file care descriu 
viaţa într-o zonă de risc, scrise „cu 
peniţa destinului” în toţi acei ani 
de slujbă pe malurile bătrînului 
Nistru. Dumnealui, în foarte scurt 
timp, a făcut o radiografie a ceea 
ce înseamnă pregătirea de luptă a 
unei  unităţi de menţinere a păcii, 
executarea serviciului la posturile 
mixte de menţinere a păcii, servi-
ciul de gardă şi cel interior, starea 
moral-psihologică şi condiţiile de trai ale efectivu-
lui în bază de contract şi în termen. “Nu este atît 
de uşor să activezi într-o zonă de securitate, pentru 
că trebuie să te dedici meseriei şi să ai conectate 
toate simţurile la maxim”, comunică domnul că-
pitan. Totodată, am aflat că unitatea este în strînsă 
colaborare cu administraţia locală. “Această co-
laborare se realizează prin participarea la diferite 
competiţii sportive raionale şi locale, precum şi la 
diverse sărbători”, subliniază aceeaşi sursă. 

Serviciul de gardă 
al pacificatorilor

Un capitol aparte despre 
care am discutat cu militarii 
Batalionului 1 Independent 
a vizat serviciul de gardă.  
Pentru serviciul de gardă în 
unitate sînt selectaţi militarii 
cu o pregătire specială care 
cunosc foarte bine  princi-
piile, regulile generale şi 
cele specifice care stau la 
baza organizării şi execu-
tării serviciului interior în 
obiectivele militare, pentru 
coordonarea activităţilor, 
menţinerea ordinii interioa-
re şi asigurarea securităţii/
pazei acestora. “Serviciul de gardă este singura 
misiune de luptă pe timp de pace, paza obiective-
lor militare, cît şi siguranţa bunurilor şi valorilor, 
reprezintă unul dintre aspectele de importanţă ma-

joră ale activităţii militare”, comunică 
locotenentul Dumitru Cobîlean, şef de 
gardă. Pregătirea militarilor se execu-
tă în fiecare zi la taberele de instructaj 
a posturilor Forţelor de Menţinere a 
Păcii  şi cea a gărzii, a serviciului de 
gardă, garnizoană. La cea din urmă se 
însuşesc regulile de folosire a armei, 
de încărcare a muniţiilor, procedeele 
de luptă corp la corp, acţiunile santi-
nelei în cazuri excepţionale, regulile 
de încărcare şi descărcare a armei, 
primirea şi predarea postului, acor-
darea ajutorului medical, schimbarea 
santinelei, precum şi raportul despre 
primirea şi predarea postului. “Toate 

aceste acţiuni necesită maximă vigilenţă din partea 
militarilor care activează pe post de santinelă, mai 
ales pentru că serviciul de pază se execută cu arma 
încărcată cu cartuşe de luptă. De aceea, se face o 
selecţie riguroasă a militarilor destinaţi pentru acest 
serviciu”, comunică şeful gărzii. Postul de pază cu 
personal înarmat destinat serviciului pe timp de zi 
şi de noapte este organizat pe schimburi la fieca-
re două ore. “Serviciul de gardă nu este uşor, din 
acest motiv nu orice militar poate fi numit pe post 
de santinelă. Comandantul companiei împreună 
cu şeful gărzii desfăşoară bilanţul gărzii, apoi sînt 

selectaţi pentru posturi militarii 
care au trecut un test psihologic, 
starea moral-psihologică a osta-

şilor fiind în atenţia supe-
riorilor. Tocmai din acest 
motiv, în procesul de se-
lectare pentru serviciul de 
gardă participă şi felcerul 
companiei”, informează 
locotenentul Cobîlean. 
“Militarii trec o pregătire 
complexă înainte de a li se 
încredinţa arma, astfel în-
cît să nu se admită încăl-
cări la folosirea acesteia 
pe timpul executării ser-
viciului de gardă”, susţine 
aceeaşi sursă. Iar înainte 
de executarea schimbului 

la post, şeful gărzii desfăşoară 
o scurtă instrucţie cu  militarii 
vizavi de regulile de  folosire a 
armei, regulile de securitate şi 
acţiunile santinelei la post. 

Procedeele prin 
care militarii execută 
misiunile sînt supra-
vegherea, ascultarea, 
observarea, patrularea, 
controlul accesului în 
obiectiv sau anumite 
incinte ale acestuia, 
iar paza obiectivului 
încredinţat se execu-
tă prin observare din 
gheretă sau prin pa-
trulare. Soldatul Ilie 
Godoroja tocmai a 
fost schimbat la pos-
tul numărul trei. Dînsul zice că a avut un serviciu 
uşor. După descărcarea, verificarea şi plasarea ar-
mei în camera de păstrare a armamentului, ostaşul 
se duce la odihnă. Pentru el, următorul serviciu de 
gardă va fi peste o zi. 

 Printre militarii exemplari care execută servi-
ciul de gardă se află şi Ruslan Chistol. Pentru unii 
oameni, numele vorbeşte de la sine.  Ruslan  a fost 
destinat pentru armată. La 18 ani a fost încorporat în 
Brigada „Moldova” dislocată la Bălţi, iar peste ju-
mătate de an a fost selectat pentru serviciul în Zona 
de Securitate, la serviciul de gardă.  „Sînt onorat să 
îndeplinesc serviciul militar în Zona de Securitate”, 

menţionează dînsul. În cele cinci luni de serviciu 
în unitatea din Cocieri, tînărul a aflat ce înseamnă 
armata ca la carte. „Părerea mea este că anume în 
această unitate se învaţă ABC-darul militar şi se 
cere de la noi maxim profesionalism”, menţionea-
ză Ruslan Chistol. Ostaşul Nicolai Alexeiciuc şi 
caporalul Adrian Pogîrlă vin să susţină afirmaţiile 
camaradului lor. Caporalul Pogîrlă ne-a vorbit des-
pre pregătirea intensivă a militarilor înainte de a fi 

repartizaţi pentru ser-
viciul militar în Zona 
de Securitate. „Au fost 
4 luni şi jumătate în 
sală şi două săptămîni 
de intrucţie practică în 
poligonul Bulboaca. 
A trebuit să concurăm 
ca să ajungem aici”, 
menţionează dînsul. 
Aceşti tineri susţin că 
executarea serviciu-
lui militar în Forţele 
de Menţinere  a Păcii 
reprezintă o onoare. 

„Voi vorbi cu mîndrie despre serviciul în cadrul 
contingentului de Menţinere a Păcii al Republicii 
Moldova”, subliniază caporalul Adrian Pogîrlă. 

locotenent major 
Inga MIhaIlova

Militarul din Zona de Securitate 
Contingentul militar al Forţelor de Menţinere a Păcii ale Republicii Moldova îndeplineşte misiunea de 

menţinere a păcii în Zona de Securitate din regiunea transnistreană în baza acordului de soluţionare 
paşnică a conflictului armat semnat în vara anului 1992 de preşedinţii Federaţiei Ruse şi Republicii 

Moldova. Activitatea pacificatorilor în regiune se realizează prin intermediul posturilor mixte de menţinere 
a păcii, dislocate în preajma rîului Nistru, începînd cu satul Malovata Nouă, raionul Dubăsari şi finalizînd cu 
satul Hagimus, raionul Căuşeni, de asemenea ai observatorilor militari din teren care monitorizează perma-
nent situaţia în Zona de Securitate.  Pe la începutul lui aprilie ne-am propus să facem o incursiune în viaţa 
pacificatorilor din Batalionul 1 independent al Forţelor de Menţinere a Păcii, dislocat în Cocieri. 
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Forţele Mixte de Menţinere a Păcii 
(FMMP) dislocate în raioanele de 

est ale R. Moldova au desfăşurat un 
exerciţiu practic de menţinere a pă-

cii la un post amplasat între localită-
ţile Gura Bîcului şi Bîcioc în sectorul 

de sud al Zonei de Securitate. 

Potrivit scenariului, un grup de rebeli a ata-
cat un post de menţinere a păcii, iar mili-

tarii au fost nevoiţi să răspundă conform nor-
melor de angajare. Pentru intervenţia rapidă au 
fost mobilizaţi 110 pacificatori moldoveni, ruşi 
şi din partea transnistreană, iar alţi circa 300 de 
militari ai FMMP au fost puşi în stare de alar-
mă. Dotaţi cu tehnică blindată şi de transport, 
pacificatorii au respins atacul şi au neutralizat 
agresorii în zona de responsabilitate. 

Colonelul Aurel Fondos, pe atunci şeful 
militar superior al contingentului Forţelor de 
Menţinere a Păcii din partea R. Moldova în 
Zona de Securitate, a declarat că exerciţiul este 
organizat pentru a evalua gradul de operativita-
te a grupelor tactice de reacţie rapidă şi întări-
rea posturilor dislocate în Zona de Securitate. 

„Am organizat acest exerciţiu pentru a ve-
rifica cum acţionează forţele tripartite în situ-
aţii specifice. Acţiunile militarilor-pacificatori 
la toate etapele exerciţiului au fost corecte, iar 
acest lucru denotă că ei posedă abilităţile ne-
cesare pentru îndeplinirea misiunilor în Zona 
de Securitate”, a accentuat Aurel Fondos. 

Exerciţiul a fost urmărit de membrii Comi-
siei Unificate de Control (CUC), reprezentan-
ţii OSCE şi observatorii militari. Ion Solonen-

co, co-preşedintele CUC din partea organelor 
constituţionale ale R. Moldova, a afirmat că 
din 1992 şi pînă în prezent militarii din cadrul 

FMMP au asigurat stabilitatea în Zona de Se-
curitate şi sînt un factor de încredere în regi-
une. Cu toate acestea, a precizat Solonenco, 
în contextul negocierilor la nivel înalt privind 
reglementarea diferendului din raionele de est 
ale ţării, operaţiunea militară de menţinere a 

păcii ar putea fi transformată într-o misiune de 
observatori civili internaţionali. 

De remarcat faptul că FMMP sînt com-
puse din trei contingente: al Forţelor Armate 
ale Federaţiei Ruse, al Forţelor Armate ale or-
ganelor constituţionale ale R. Moldova şi al 
administraţiei de la Tiraspol. În total, în Zona 
de Securitate, care are lungimea de 225 km şi 
lăţimea între 12 — 20 km, sînt dispuse 15 pos-
turi şi circa 1500 de militari.

Ion Solonenco, co-preşedin-
tele CUC din partea organelor 
constituţionale ale R. Moldo-
va, a afirmat că din 1992 şi 
pînă în prezent militarii din 
cadrul FMMP au asigurat sta-
bilitatea în Zona de Securitate 
şi sînt un factor de încredere 
în regiune.

!
 ... În contextul negocierilor la ni-

vel înalt privind reglementarea 
diferendului din raionele de est 
ale ţării, operaţiunea militară 
de menţinere a păcii ar putea fi 
transformată într-o misiune de 
observatori civili internaţionali. !

Aproximativ 90 militari ai Com-
paniei Infanterie Independentă a 
Forţelor de Menţinere a Păcii din 
Varniţa au primit binecuvîntarea 
părintelui duhovnic la serviciul 

divin oficiat în unitate.

Evenimentul s-a desfăşurat la iniţi-
ativa comandantului de companie, 

maiorul Ghenadie Butnari care, la rîn-
dul său, a ajuns la un comun acord cu un 
sobor de preoţi din localităţile apropiate 
şi a urmărit drept scop atît binecuvînta-
rea unităţii, cît şi slăvirea lui Dumnezeu 
în postul sfintului Paşte. Activitatea pas-
torală a oferit şi un bun prilej cîtorva os-
taşi ai unităţii să primească taina sfintei 

împărtăşanii. Militarii au aprins lumini 
şi s-au rugat atît pentru sănătatea lor şi a 
celor apropiaţi, cît şi pentru un serviciu 
reuşit, ocolit de primejdii, nevoi şi neca-
zuri. Reprezentînd cu mîndrie Brigada 
„Moldova”, ostaşii au pomenit prin ru-
găciuni şi cei doi căpitani-eroi, Valeriu 
Nazarco şi Valeriu Macariuc, căzuţi la 
datorie pe malul stîng al Nistrului în 
primăvara anului 1992. Ulterior, sobo-
rul de preoţi a binecuvîntat prin rugă-
ciune şi cazărmile, locurile de executare 
a serviciului interior şi de gardă, parcul 
maşinilor de luptă, precum şi cantina 
ostăşească.

Potrivit părintelui Veaceslav, du-
hovnicul satului Hagimus, astfel de ac-
tivităţi pastorale sînt mereu binevenite 

în Compania Infanterie Independentă 
a Forţelor de Menţinere a Păcii ale Re-
publicii Moldova, ba mai mult ca atît, 
acestea au devenit deja şi o frumoasă 
tradiţie, deoarece sînt cîţiva ani de cînd 
dumnealui soseşte în mijlocul militari-
lor de la Varniţa, dîndu-i slavă lui Dum-
nezeu şi Mîntuitorului Isus. „Chiar din 
prima zi cînd am păşit pragul acestei 
unităţi, am întîlnit în persoana milita-
rilor de aici oameni cumsecade, oneşti, 
sufletişti şi care îşi cunosc foarte bine 
meseria”, a menţionat părintele Vea-
ceslav. Dînsul conchide că va fi mereu 
alături de militarii acestei companii şi 
îi va sprijini prin rugăciuni chiar şi în 
cele mai dificile perioade ale serviciului 
militar.

„Spiritul credinţei creştine repre-
zintă un factor nespus de important la 
îndeplinirea oricăror misiuni militare cu 
caracter pacificator”, a menţionat ma-
iorul Ghenadie Butnari, comandantul 
Companiei Infanterie Independentă a 
Forţelor de Menţinere a Păcii ale Repu-
blicii Moldova. Dînsul a mai specificat 
că prin credinţă obţii succes oricînd şi 
oriunde, iar disciplina personală a unui 
militar este, la rîndul ei, în strînsă core-
laţie cu sentimentul credinţei.

„Sînt nespus de bucuros să asist la 
asemenea serviciu divin, deoarece prin 
credinţa în Dumnezeu obţii în viaţă tot 
ce-ţi doreşti, iar astăzi m-am rugat atît 
pentru părinţii mei care sînt departe şi 
mă aşteaptă cu nerăbdare la baştină, 

cît şi pentru camarazii de luptă, alături 
de care am fost aproximativ un an”, ne 
spune soldatul Ion Panuş. Tînărul nu va 
uita niciodată aceste clipe şi acest prilej 
de bucurie spirituală, ba dimpotrivă, va 
povesti tuturor cît de isprăvitor poţi fi în 
armată avîndu-l pe Dumnezeu în suflet.

Este de menţionat că efectivul Com-
paniei Infanterie Independentă a Forţe-
lor de Menţinere a Păcii ale Republicii 
Moldova îndeplineşte cu succes misiuni 
cu caracter pacificator în Zona de Se-
curitate a ţării şi se bucură de respectul 
şi încrederea populaţiei localităţilor din 
zona de responsabilitate.

locotenent major 
vladislav BaCIU

Forţele tripartite 
evaluate la Gura Bîcului

Aşa să ne ajute Dumnezeu...
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- Doamnă locotenent-colonel, ce înseam-
nă armata pentru dumneavoastră şi cînd v-aţi 
legat viaţa de ea?
- De fapt, totdeauna am admirat oamenii cu epo-

leţi. Încă din şcoală eram încîntată de organizarea 
din sistemul militar şi de valorile pe care le dictea-
ză acesta.  În copilărie, am fost motivată de poezia 
lui Nikita Mihalcov în care se vorbea despre mama 
unui tînăr poliţist. Anume această poezie mi-a atins  
inima. Pentru că nu exista la acel moment ofertă de 
recrutare în structura militară pentru doamne, am  
luat licenţa în pedagogie. Vroiam să devin militar, 
dar nu ştiam cum să-mi realizez visul. Abia în 1994 
a apărut această posibilitate. Profitînd de ocazie, ţin 
să le mulţumesc celor care, la acel moment, au avut 
încredere în capacităţile mele şi au făcut posibilă 
angajarea mea în structura militară. Astfel, de 17 
ani armata face partea din viaţa mea.

- Dumneavoastră sînteţi model de femeie-
militar în armata Naţională. Dar, presupun 
că în calea pe care aţi parcurs-o spre afirmare 
aţi întîlnit de toate. 
-  Am parcurs toate gradele şi funcţiile accesi-

bile mie, începînd cu gradul de soldat la funcţia  de 
curier de stat major. Cinci ani am făcut parte din 
corpul de soldaţi şi sergenţi,  ceea ce mi-a adus o 
experienţă colosală şi o susţinere adecvată cunoş-
tinţelor mele actuale. Pot să zic că am avut numai 
urcuşuri în cariera militară. Am urcat toate treptele 
carierei,  fără să omit ceva  şi acum cunosc între-
gul proces de gestionare a funcţiilor într-o structură 
militară şi pot să îl controlez. Mi-am început ca-
riera militară ca soldat prin contract în Batalionul 
Geniu de la Negreşti. O perioadă îndelungată, din 
mai 1995 pînă în martie 2007, am lucrat în Brigada 
„Moldova” dislocată în Bălţi. La fel, aici am acu-
mulat multă experienţă, pentru că am avut profesori 
competenţi în rîndul corpului de comandă al unită-
ţii. În iunie 2008 am fost transferată în Academia 
Militară „Alexandru cel Bun”, unde am activat pînă 
în 25 martie 2009, atunci cînd am fost numită la 
funcţia de comandant al Centrului Militar Teritorial 
Bălţi. 

Nu regret niciun moment că am ales asemenea 
profesie. Au fost şi multe greutăţi,  pentru că viaţa 
fără greutăţi este imposibilă, dar consider că dacă 
îţi place ceea ce faci, ţi se pare foarte uşor. Cred 
că acele obstacole care mi s-au aşternut în cale au 
contribuit la formarea carierei mele. Nu 
mi-a fost totdeauna uşor. Au existat  şi mo-
mente cînd vroiam să plîng. Dar am mers 
înainte şi am lucrat la greşelile mele şi mă 
străduiam să nu mă supăr pe superiori. Îna-
inte de toate, trebuie să lucrezi la propriile 
capacităţi. Cred că calea militară pe care 
am parcurs-o este calea de muncă asupra 
greşelilor pe care le-am comis, recunoaşte-
rea lor şi trecerea obstacolelor.  

- am auzit şi cu siguranţă aţi auzit 
şi dumneavoastră vorbindu-se că ar-
mata nu este pentru doamne. Ce păre-
re aveţi vizavi de aceste afirmaţii ?
- Cred că armata este pentru fiecare ce-

tăţean al ţării noastre care o iubeşte şi care 
vrea să o apere. Apărarea ţării nu admite 
stabilirea unor diferenţe între sexe. Dacă 
eşti puternic fizic, pentru că pregătirea fi-
zică este o condiţie necesară pentru un 
militar şi dacă în inima ta trăieşte iubirea 
pentru patrie şi pentru profesia pe care o 
practici, entuziasmul nu va seca niciodată, 
nici energia nu se va consuma. Contează 
profesionalismul pe care l-ai obţinut, mai 
mult decît resursa financiară, contează cît 
de puternic eşti ca să-ţi aperi patria, cît de 
autoritar, cum te priveşte poporul şi dacă 
are încredere în tine. Acestea sînt calităţile 
după care trebuie de apreciat militarul.

- Cunoaştem că aţi îndeplinit un mandat 
de observator militar în liberia. Povestiţi-ne, 
vă rog, despre experienţa pe care aţi căpătat-o 
în misiunea de pe continentul african.
- În perioada martie 2007 - aprilie 2008, am 

avut onorata ocazie să particip în misiunea ONU 
de menţinere a păcii în Liberia, în calitate de ob-
servator militar. Această misiune a reprezentat  o 
perioadă frumoasă şi productivă în cariera mea. Am 
avut posibilitatea să aplic într-o echipă multinaţi-
onală toate cunoştinţele, experienţa pe care le-am 
obţinut în ţară în cadrul mai multor cursuri şi apli-
caţii.  În cadrul echipei am deţinut funcţia de ofiţer  
responsabil cu operaţiile. În responsabilitatea mea 
intra planificarea tuturor patrulelor, întocmirea ra-
poartelor, monitorizarea situaţiei în aria de respon-
sabilitate, aici intra şi starea actuală  la capitolul 
trafic de armament şi fiinţe umane, modul de or-
ganizare a procesului de învăţămînt şi, în general, 
stabilirea principiilor democratice în această ţară. A 
fost o experienţă foarte interesantă. M-am străduit 
să fac imagine bună Republicii Moldova prin pro-
priile prestaţii în  cadrul misiunii ONU din Africa  
şi cred că acest lucru, în mare parte, mi-a reuşit. Cu 
mare plăcere îmi amintesc de fiecare dată de timpul 
petrecut acolo. Pînă în prezent menţin legătura cu 
militarii cu care am făcut echipă în Liberia. 

- aţi fost unica doamnă-ofiţer  în echipa 
multinaţională? 
- Da. Dar cred că nu s-a făcut nici aici o diferen-

ţă. Poate numai în primele zile militarii din ţările în 
care femeile nu sînt numite la funcţii de comandă în 
armată mă priveau uneori sceptic  atunci cînd des-
făşuram briefingul de dimineaţă şi fixam sarcini, 
distribuiam GPS-uri şi le indicam pe hartă locaţia 
de unde trebuiau să se întoarcă cu raport. Şi poate 
sperau aceştia uneori că nu voi reuşi să mă descurc 
cu misiunile. Dar în cîteva zile, atunci cînd jucam 
baschet şi alergam 10 km în rînd cu ei, alergările 
pe  distanţe mari fiind hobby-ul meu, mi-au găsit 
loc alături de ei.  În armatele moderne, ca şi la noi 
de altfel, se vorbeşte despre militarul profesionist, 
ci nu despre diferenţa între sexe. De aceea, dacă, 
femeie fiind, vrei să demonstrezi că poţi fi un pro-
fesionist, la fel de bun ca bărbaţii, trebuie să lucrezi 
la egal cu ei. Dar nu să cauţi eschivări pe motiv că 
eşti femeie şi-ţi este greu şi aşa să-ţi faci viaţa mai 
uşoară. Pentru că atunci şi colegii tăi - bărbaţi te vor 

aprecia direct proporţional cu competenţele de care 
dai dovadă. Femeile militare trebuie să  meargă pe 
căile grele în rînd cu colegii lor.

- aţi fost prima doamnă din armata Na-
ţională care a primit mandat de observator 
militar oNU?
- Din cîte cunosc, am fost primul ofiţer - doam-

nă care a mers într-o misiune în Africa.
- aţi fost deschizătoare de drumuri …
- Aşa se pare. Cred că doamnele care m-au suc-

cedat au demonstrat că sînt profesioniste, la fel ca 
toţi militarii din Armata Naţională care desfăşoară 
misiuni peste hotarele ţării.

- Dacă vi s-ar oferi posibilitatea să mai 
mergeţi într-o misiune oNU aţi face-o?
- Aş accepta fără să stau pe gînduri, indiferent 

de locaţia pe care o voi primi.  Poate fi vorba despre 
misiuni peste hotarele ţării sau în Zona de Securi-
tate din Republica Moldova. Îmi place meseria de 
pacificator. Este suficient de grea, dar îmi face o 
deosebită plăcere. Sînt permanent pregătită pentru 
această muncă. Îmi place noul,  situaţiile care au o 
soluţie dificilă. Finalitatea în procesele de negoci-
ere se raportează la experienţa pe care o au actorii 
implicaţi în negocieri, forţa de convingere, autori-
tatea. Calea către finalitatea dorită în procesul de 
negociere, acel consens la care se ajunge, demon-
strează măiestria militară.  La această măiestrie se 
ajunge printr-o acumulare constantă de cunoştinţe 
nu doar din cărţi. 

- Cînd aţi fost numită la funcţia coman-
dant al Centrului Militar Teritorial  Bălţi?
- Am primit funcţia la data de 25 martie 2010. 

Deja s-a făcut un an. 
- Felicitări. Cum se conduce cu centrul 

militar?
 - Este la fel cum  ai conduce cu oricare unitate 

militară, de aceea nu pot să zic că este foarte uşor. 
Dar ne ghidăm de documente,  de experienţa acu-
mulată de-a lungul anilor de personalul care mun-
ceşte aici, precum şi de sarcinile fixate de comanda-
mentul superior. Cred că nu există o diferenţă între 
comandantul femeie şi bărbat, pentru că toţi purtăm 
epoleţi şi ne apreciem doar pentru calitatea lucrului 
pe care îl facem. Ca să nu avem carenţe în activi-
tatea noastră, mă strădui să servesc drept  exemplu 

pentru subalterni, de aceea sînt foarte severă cu 
mine însămi. Toată experienţa pe care am obţinut-o 
anterior numirii la această funcţie mi-a fost de mare 
folos. O să vă zic de ce - fiecare unitate a Armatei 
Naţionale cultivă calităţi diferite. De exemplu, de la 
genişti am preluat gîndirea minuţioasă, exactitatea. 
De la infanterişti - executarea întocmai a comen-
zilor. Iar Academia Militară m-a învăţat abordarea 
ştiinţifică a lucrurilor, situaţiilor – să planifici, să 
gîndeşti, să analizezi. Toate aceste experienţe au 
format un tablou amplu care îmi permite să gestio-
nez eficient activitatea centrului militar. 

- Care sînt cîteva obiective pe care le-aţi 
fixat de la numirea în funcţie? 
- Primul obiectiv vizează  disciplina militară 

impecabilă în instituţia cu care conduc.  În acest 
sens, încerc să mă ofer drept exemplu subordonaţi-
lor mei. Atunci cînd te afli la o funcţie de conducere 
nu trebuie să uiţi de misiunea care ţi-a fost încre-
dinţată şi de încrederea care ţi-a fost acordată. Ceea 
ce ne obligă la rezultate pe măsura încrederii acor-
date. Ne bazăm pe principiul analizării  propriilor 
acţiuni, greşeli, lecţii însuşite şi atunci cînd ceva 
nu ne-a reuşit trebuie să anunţăm deschis problema, 
împreună cu echipa. Deci, punem accent pe  spiritul 
colectiv, pe soluţionarea problemelor, pe obiectivi-
tate şi pe atingerea scopurilor. Al doilea obiectiv 
este colaborarea fructuoasă cu administraţia locală, 
cu instituţiile de învăţămînt, cu organizaţiile de ve-
terani, cu recruţii şi îndeplinirea tuturor atribuţiilor 
atît pe linie militară, cît şi sarcini care sînt legate de 
societatea civilă. 

- Profesia militară presupune multă jertfă. 
Cum împărţiţi timpul între familie şi carieră?
- Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că m-a 

făcut activă în orele matinale. Îmi place să mă 
trezesc foarte devreme şi îmi programez cele mai 
importante activităţi de dimineaţă – aşa cum sînt 
întîlnirile importante, şedinţele, audienţa. Pentru 
că ritmul organismului îmi permite, acest program 
funcţionează bine. Mă trezesc dimineaţa, în mod 
obligatoriu alerg în vremea caldă, iar iarna merg la 
sala de sport, după orele de lucru. În aşa mod, cea 
mai activă perioadă de realizare a planurilor înca-
drează orele de  pînă la 15:00. Urmează munca de 
birou, semnarea actelor, verificarea coresponden-
ţei.  Iar restul timpului mă simt confortabil şi pot 
să mă relaxez, să merg acasă să privesc televizorul, 

să gătesc ceva gustos pentru familie. Deci, 
perioada activă este de dimineaţă. Progra-
mul din weekend îl stabilesc în dependenţă 
de planuri şi de dispoziţie. Lectura îmi ia, 
la fel, mult timp, pentru că dacă vrei să-ţi 
faci carieră, trebuie să înveţi multe de sine-
stătător, să consulţi cărţi de specialitate. Sînt 
foarte recunoscătoare familiei mele, părin-
ţilor, fraţilor mei care m-au înţeles şi m-au 
susţinut totdeauna. 

- aţi reuşit să realizaţi multe în cariera 
militară. vă mai doriţi ceva şi pentru sine?

- Doresc să mai acumulez experienţă 
interesantă. De fapt, mai vreau realizare, 
implementarea tuturor ideilor care vizează 
activitatea în centrul militar, vreau să obţin 
informaţie nouă, să studiez, să lucrez la ca-
lificarea profesională. Şi în  aşa fel, socie-
tatea civilă să continue să privească armata 
cu încredere, iar părinţii tinerilor care vin să 
facă armata să mulţumească structurii noas-
tre pentru educaţia pe care le-am oferit-o 
copiilor lor. Acesta este scopul meu. Sînt 
pregătită pentru orice misiune. Vin la servi-
ciu cu o satisfacţie mare şi consider că sînt 
împlinită. Asta mai vreau şi asta primesc în 
fiecare zi în serviciul patriei. De 17 ani nu 
mă dezamăgesc, ci doar mă îndrăgostesc de 
profesia mea. 

locotenent major Inga MIhaIlova

Locotenent-colonel Olga ScripOvScaia, 
comandantul Centrului Militar Teritorial Bălţi 

„De 17 ani mă îndrăgostesc 
de profesia mea”
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Actualmente, trei ofiţeri moldoveni în-
deplinesc mandate de observatori militari în 
Coasta de Fildeş.  Maiorul Eugeniu Mariţ 
şi-a început mandatul în Coasta de Fildeş 
la 9 august 2010. Ultimele luni de misiune 
pe continentul african sînt cutremurătoare  
pentru ofiţerii noştri ca şi pentru întreaga 
lume care se expune rafalelor din acest stat. 
În martie, maiorul Mariţ comunică despre 
desfăşurarea unor demonstraţii paşnice în 
Abidjan care au început la  21 februarie. 
„Demonstraţiile au început la îndemnul no-
ului prim-ministru, Guillaume Soro, care a 
chemat populaţia care susţine guvernarea 
lui Alessane Quattara, cel care a învins la 
alegerile prezidenţiale, la revoluţia numită 
„Revoluţia Orange”. Demonstraţiile au por-
nit din toate oraşele din nordul ţării la  20 
februarie, 3 zile după lansarea apelului lui 
Soro, şi au avansat spre sudul ţării. Caracte-
rul acestor demonstraţii era paşnic, dar s-a 
transformat pe alocuri, mai ales în Abidjan, 
în  ciocniri armate care au adus primele 
jertfe. Iniţial, s-au desfăşurat demonstraţii 
masculine, care au fost înlocuite de cele la 
care au participat în exclusivitate femeile. 
Cea din urmă a fost în semn de recunoştin-
ţă  pentru structura ONU care a contribuit 
la anunţarea rezultatelor alegerilor prezi-
denţiale din noiembrie 2010”, comunică 
maiorul Mariţ. Potrivit informaţiilor ofici-
ale, cele din urmă demonstraţii s-au soldat 
cu masacrul mai multor femei participante 
la acţiune. “Situaţia actuală în  Coasta de 
Fildeş este foarte încordată. Toate structuri-
le de stat - aeroportul, vama, băncile, chiar 
şi Ministerul învăţămîntului îl recunosc pe 
Laurent Gbagbo, auto-proclamat preşedin-
te în Coasta de Fildeş şi din această cauză 
majoritatea şcolilor sînt închise. Predomină 
incertitudinea. Primul val al revoltelor s-a 
produs imediat după alegerile prezidenţiale 
în turul doi şi a inclus perioada, cu aproxi-
maţie, decembrie 2010 - 10 ianuarie 2011. 
Iar cel de-al doilea a pornit de pe 21 februa-
rie. Toate luptele se duc pe fundalul proble-
melor etnice. În perioada 21–27 februarie 
au avut loc cele mai mari ciocniri cu folosi-
rea  armelor de infanterie, aşa ca aruncătoa-
re de grenade, aruncătoare de mine. Luptele 
s-au dus în multe localităţi, dar cele mai 
grele au fost în Abidjan şi în regiunea Abo-
bo. Şi acestea luau amploare în fiecare zi. 
Pentru că ONU susţine pe  Alessane Quat-
tara, liderul vechi,  Gbagbo, şi-a chemat 
toţi susţinătorii ca să atace inclusiv forţele 
ONU, făcînd provocări de genul că aceas-
tă organizaţie susţine rebelii şi îi echipează 
cu armament, astfel dîndu-le putere ca să 
lupte contra actualului preşedinte. Au fost 
atacate multe convoaie ONU, au fost orga-
nizate  blocade pe toate drumurile”, afirmă 
ofiţerul nostru. Potrivit maiorului Mariţ, 
cîţiva ofiţeri ONU au fost atacaţi şi grav ră-
niţi.  „Vechiul preşedinte a dat ordin susţi-
nătorilor guvernului său ca toate convoaiele 
ONU, care sînt în drum spre alt oraş, să fie 
oprite şi să nu aibă niciun acces de logisti-
că – combustibil, armament etc. Parţial, era 
blocat şi aeroportul unde aterizau şi decolau 
elicopterele ONU.  Numărul patrulelor au 
fost reduse sau anulate. La fel, a fost redus 
numărul concediilor angajaţilor ONU.  Un 
număr foarte mare de maşini ONU au fost 
distruse. Trei militari din contingentul mul-
tinaţional au fost răniţi.  Iar la sfîrşitul lunii 
februarie – începutul lunii martie s-a tras 
în colaboratorii ONU”. Cea mai agresivă 
forţă, potrivit maiorului Mariţ, o reprezintă  
tinerii patrioţi favorabili lui Laurent Gbago. 
“ Aceşti susţinători ai lui Gbago se numesc 
„young patriots”, patrioţii tineri, şi au vîrsta 
cuprinsă  între 5-20 ani. Am văzut copii de 
cinci ani care aruncau cu pietre, îndemnaţi 
de cei mai mari. Tinerii parioţi sînt cei mai 
agresivi şi periculoşi din toţi care atacă con-
voaiele ONU. Au fost cazuri cînd, la întoar-
cerea din patrulă,  observatorii militari erau 
forţaţi să iasă din maşină, iar aceasta era 
distrusă, iar toate bunurile pe care le aveau 
erau furate. Aceştia atacau casele unde lo-

cuiau colaboratorii ONU şi furau totul din 
ele. A fost un caz într-un oraş  cînd a fost 
aruncată o grenadă lacrimogenă în casa 
unde locuiau observatorii militari ONU. 
Sau cînd poliţia impunea angajaţii ONU să 
coboare din maşini şi le luau toţi banii şi tot 
ce aveau, apoi le permiteau trecerea. Mili-
tarii care au primit concedii,  se străduiau 
să evite Abidjanul, pentru că acolo situaţia 
era foarte încordată.  Am mers cu maşina 
prin Coasta de Fildeş pînă la graniţa cu Gh-
ana, iar de acolo  am luat autobuzul pînă în 
Accra, de unde am luat avionul ca să ajung 
acasă. Şi tot aşa o să mă întorc”, povesteşte 
ofiţerul nostru care şi-a petrecut concediul,  
în luna martie,  alături de familie. Din presa 
internaţională aflăm că, între timp, o anga-
jată suedeză a ONU a fost ucisă la Abidjan.

„Practic, în Coasta de Fildeş, în ciocni-
rile armate,  sînt ucişi în jur de 10-20  de 
oameni.  Aici luptă vecinii între ei. Cei din 
casele de pe dreapta luptă cu cei de pe stîn-
ga, pentru că susţin guverne diferite. Ana-
lizînd situaţia în general, forţele loiale  ve-
chiului preşedinte fac cel mai mare dezastru 
pentru a băga frica în populaţie. Se inten-
ţionează organizarea unei reuniuni pentru a 
discuta tragerea la răspundere a lui Gbago 
pentru crimele comise şi pentru încălcarea 
drepturilor internaţionale, pentru că în de-
curs de 2-3 luni numărul morţilor în Coasta 
de Fildeş a ajuns la circa 600 de persoane. 
Situaţia a ieşit de sub control în Abidjan, 
unde se comit foarte multe jafuri şi crime. 
ONU a primit o informaţie la începutul lui 
martie  că Gbago a cumpărat de la Belarus 
trei elicoptere de luptă. Respectiv,  ONU se 
pregăteşte eventual să riposteze. La fel, se 
vorbeşte despre înzestrarea forţelor lui Gba-
go cu  aruncătoare de bombe şi instalaţii an-
tiaeriene, lucru care vorbeşte despre faptul 
că acesta nu va ceda”, informează militarul 
moldovean.  Ofiţerul nostru a trecut prin si-
tuaţii periculoase, dar credinţa în Dumnezeu 
şi profesionalismul totdeauna l-au salvat. 

„În Coasta de Fildeş există doar dru-
muri principale, din acest motiv, nu poţi 
ocoli oraşele. Într-o zi, la revenirea dintr-o 
patrulă,  la vreo 2 km de oraş am fost opriţi 
de o mulţime de oameni, tineri patrioţi,  
foarte agresivi. În localitatea lor se desfă-
şurau ciocniri, iar ei învinuiau forţele ONU 
pentru incompetenţă în încetarea luptelor. 
Dar dimineaţa cînd am trecut prin oraş era  
linişte, era zi de piaţă. Aceşti tineri patrioţi 
strigau la noi, loveau cu beţele în maşină 
şi ne  cereau să deschidem geamul.  Un 
atu al meu a fost cunoaşterea limbii fran-
ceze.  Pentru a controla situaţia, am cerut 
să vorbesc cu liderul, pentru că să vorbeşti  
cu mulţimea e ca şi cum ai vorbi în gol. Şi 
am început negocierea. Ei ne învinuiau că 
nu îi protejăm şi că extragem din ţara lor 
doar rezervele naturale. Foarte important în 

asemenea situaţii este să nu pierzi contro-
lul situaţiei şi să te stăpîneşti. M-au ajutat 
enorm cunoştinţele şi experienţa acumulate 
în ţară, în cadrul cursului de trei săptămîni 
oferit la Centrul operaţiuni de menţinere a 
păcii. Şi în acest context, le mulţumesc tu-
turor instructorilor mei.  Îmi amintesc, cînd 
am avut săptămîna de practică în poligon, 
locotenent-colonelul Harea ne-a improvi-
zat foarte multe situaţii. Anume această ex-
perienţă m-a ajutat şi am revenit la bază vii 
şi nevătămaţi”, zice domnul Mariţ.

În Duekoue, localitatea vecină, au 
existat confruntări şi  pînă la alegeri.  „Din 
această cauză, localnicii se refugiau în 
oraşele vecine. Din cauza numărului mare 
de refugiaţi, apar probleme cu cazarea şi 
alimentarea lor. Un ajutor enorm în acest 
sens l-au adus Crucea Roşie şi UNICEF. 
Refugiaţii au fost instalaţi într-o clădire 
abandonată. Dar din cauza condiţiilor an-

tisanitare, exista riscul epidemiologic”, re-
latează Eugeniu Mariţ. Situaţia umanitară 
din Coasta de Fildeş degradează, iar orga-
nizaţiile neguvernamentale se luptă pentru 
a-şi îndeplini misiunea. Potrivit presei in-
ternaţionale, parlamentarii europeni au de-
cis să majoreze ajutorul de urgenţă în acest 
sens, dar şi pentru reconstrucţie. În anumite 
cartiere, străzile sînt aproape goale, alimen-
tele lipsesc, apa şi electricitatea sînt lipsă 
adesea, inclusiv în spitale şi alte clinici. În 
multe cartiere din Abidjan, un drum pentru 
umplerea unui bidon de apă poate deveni 
riscant pentru propria viaţă. Iar peste un 
milion de oameni şi-au părăsit casele, de 
teamă că vor fi prinşi în mijlocul confrun-
tărilor militare.

“Participarea în misiunea de menţinere 
a păcii din Coasta de Fildeş este o bună lec-
ţie pentru mine. Aici obţin o experienţă lar-
gă în domeniul operaţiunilor de menţinere 

a păcii. Au existat perioade cînd situaţia îmi 
era neclară, din cauza diferitor atacuri, pro-
vocări,  locuiam în bază, de unde nu ieşeam 
cu săptămînile. Iar uneori veneau diferite 
informaţii că mîine baza va fi atacată şi aşa 
mai departe. Este foarte dificil să te afli în 
mijlocul „focului”, dar acumulezi şi experi-
enţă enormă”, comunică maiorul Mariţ. 

Luptele în Coasta de Fildeş continuă. 
În Abidjan, oraşul în care se află reşedinţa 
lui Gbagbo, forţele lui Quattara au lansat 
un atac asupra vilei fortificate a liderului şi 
au pus stăpînire pe clădirea televiziunii pu-
blice care şi-a întrerupt transmisia. Gbagbo 
nu a dat de înţeles pînă acum că s-ar preda. 
Forţele republicane ale lui Ouattara avan-
sează în capitala economică. O adevărată 
furtună de foc s-a abătut asupra mai multor 
zone strategice din Abidjan. Elicopterele de 
atac au survolat, între altele, regiunea pa-
latului prezidenţial. Încercările de ripostă 
ale forţelor pro-Gbagbo au fost în zadar. 
Blindatele jandarmeriei din Agban, carti-
erul general al gărzii republicane, precum 
şi bateriile de foc din jurul reşedinţei pre-
zidenţiale şi palatului prezidenţial au fost 
pulverizate.

În jur de 50.000 de soldaţi, poliţişti şi 
reprezentanţi ai administraţiei publice i-au 
întors spatele fostului lider al Coastei de Fil-
deş. Graniţele terestre, maritime şi aeriene 
ale Coastei de Fildeş au fost închise de cînd 
au început conflictele. Între timp, Crucea Ro-
şie afirmă că bilanţul victimelor civile creşte 
în fiecare zi în vestul ţării. Peste 1000 de per-
soane au fost ucise în oraşul Duekoue.

Amintim, preşedintele în funcţie, Lau-
rent Gbagbo, a pierdut alegerile preziden-
ţiale, în favoarea lui Alassane Ouattara. 
Gbagbo refuză să predea însă puterea, iar 
confruntările violente dintre partizanii ce-
lor două tabere s-au soldat pînă acum cu 
numeroase pierderi. 

va continua 

locotenent major Inga MIhaIlova

Ofiţerii moldoveni în „focul” 
din Coasta de Fildeş

Coasta de Fildeş a “luat foc”. Luptele armate se intensi-
fică în Coasta de Fildeş, acolo unde susţinătorii preşe-
dintelui ales, Alassane Ouattara, şi cei ai fostului şef al 

statului Laurent Gbagbo se luptă în continuare pentru putere. 
Ofiţerul moldovean, maior Eugeniu Mariţ, revine cu informaţii 
“cutremurătoare” din Coasta de Fildeş.  
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Primul pas în direcţia unei cariere mili-
tare, Alexandru Averescu l-a făcut la 

10 martie 1876: s-a înscris ca voluntar 
în escadronul de jandarmi–călări din 
Ismail. În cadrul acestei unităţi a partici-
pat la războiul ruso-turc din 1877-1878. 
A fost decorat pentru faptele sale de arme 
cu distincţiile militare Trecerea Dunării, 
Apărătorii Independenţei şi Medalia 
Comemorativă de Campanie Rusă.                                                                                                                                            
Urmează o fulminantă carieră militară. 
În septembrie 1876 este înaintat în gra-
dul de brigadier, iar în 1877 devine ser-
gent. În 1879 este reangajat ca sergent 
în Escadronul 3 Călăraşi din Constanţa. 
În anii 1879-1881 a urmat cursurile 
Şcolii Divizionare pentru subofiţeri la 
Mănăstirea Dealu, absolvind-o ca şef 
de promoţie. Graţie unei legi, care acor-
da gradul de sublocotenent absolven-
ţilor acestei instituţii, la 15 iulie 1881 
sublocotenentul Alexandru Averescu a 
fost repartizat la Regimentul 1 roşiori 
din Constanţa şi ulterior transferat la 
Regimentul 6 călăraşi din Focşani.

Din 1884 pînă în 1886 studiază la 
Şcoala Superioară de Război din Torino 
(Italia). Reîntors în patrie, a avansat în 
grad: 1889 – căpitan; 1894– maior; 1898 
– locotenent-colonel; 1901 – colonel; 10 
mai 1906 – general. Pe lîngă aceasta a 
ocupat o serie de funcţii militare: 1894-

1896 – comandant al Şcolii Superioare 
de Război şi profesor de tactică; 1896-
1897 – ataşat militar la Berlin; 1907 – 
ministru de război în guvernul Sturdza; 
1911 – şef al Marelui Stat Major al 
Armatei Române; 1914-1916 – coman-
dant de corp de armată.   

Alexandru Averescu şi-a creat un 
nume în Primul Război Mondial. În 
momentul declanşării conflictului, el 
avansase în gradul de general de divi-
zie şi ocupa funcţia de comandant al 
Corpului 1 de armată dislocat la Craiova. 
În timpul neutralităţii (perioada  în care 
România n-a fost angajată în război) a 
susţinut importanţa unei lovituri a arma-
tei române la sud de Dunăre.

România a intrat în conflict la 14 
august 1916. În conformitate cu planul 
de campanie, cunoscut sub numele de 
„Ipoteza Z”, s-au creat patru armate. 
Averescu a fost plasat la comanda-
mentul Armatei 2. Alături de arma-
ta 1, sub comanda generalului Ioan 
Culcer, armata Nord (devenită mai tîr-
ziu armata 4), comandată de generalul 
Constantin Prezan, au fost dislocate 
pe linia Carpaţilor. Armata 3, coman-
dată de generalul Mihail Aslan, a fost 
încartiruită pe linia Dunării şi frontiera 
româno-bulgară din Cadrilater. Misiunea 
primelor trei armate din sectorul nord-

vestic şi nordic era de a duce o ofensivă 
în Transilvania şi Banat printr-o  bătălie 
generală în zona Ciucea şi Caransebeş. 
Obiectivul final al planului - ocuparea 
Budapestei, putea fi atins printr-o ieşire 
prin cele două porţi naturale ale rîurilor 
Someş şi Mureş în cîmpia Tisei.  

Pentru a evalua situaţia, s-a decis con-
vocarea unui Consiliu de război, care s-a 
desfăşurat la 2 septembrie 1917, cu par-
ticiparea regelui Ferdinand, prim-minis-
trului Ion I. C. Brătianu, şefului Marelui 
Stat Major, Dumitru Iliescu, comandan-
ţilor de armate, Ioan Culcer, Alexandru 
Averescu şi Constantin Prezan.

 În cadrul acestei reuniuni, cei doi 
generali, Averescu şi Prezan, au avut 
viziuni diferite asupra situaţiei strategice 
a României. Primul susţinea necesita-
tea opririi ofensivei în Transilvania şi 
organizarea operaţiilor la sud, obiectivul 
general fiind nimicirea trupelor germa-
no-bulgare de pe partea opusă a Dunării; 
în caz de succes era posibilă înaintarea 
către sud pentru a face joncţiune cu 
armata franceză de la Salonic, iar după 
scoaterea Bulgarei din război şi deblo-
carea teritoriului balcanic, forţele puteau 
fi îndreptate spre nord pentru eliberarea 
Transilvaniei. 

De cealaltă parte, Constantin Prezan 
considera că unica soluţie de redresa-

re a situaţiei  era respectarea strictă a 
„Ipotezei Z”, adică continuarea ofen-
sivei peste munţi pentru a atinge linia 
Mureşului.

Balanţa a fost înclinată în favoarea 
lui Averescu. Ofensiva la nord şi vest 
de munţi a fost oprită şi s-a organizat 
o acţiune complexă la sud de Dunăre, 
cunoscută sub denumirea de „Operaţia 
de la Flămînda” (18–23 septembrie). 

În vara anului 1917 Averescu s-a 
remarcat în cadrul bătăliilor de la Oituz, 
Mărăşti şi Mărăşeşti, unde a oprit îna-
intarea trupelor Puterilor Centrale pe 
această  linie de apărare . În rîndurile 
soldaţilor era cunoscut sub numele de 
„taica Averescu”. 

Pentru destoinicia şi curajul de care 
a dat dovadă în Primul Război Mondial 
a fost decorat de către regele Ferdinand 
cu Ordinul „Mihai Viteazul”, modelul 
„1916”, clasa a III-a (la 22 martie 1917),  
clasa a II-a (la 21 iulie 1917),  clasa I (la 
15 decembrie 1921).

Averescu a fost şi teoritician mili-
tar. Pe cînd era căpitan, la începutul 
anului 1891, a preluat  editarea revistei 
România militară, unde  a publicat o 
serie de studii de geografie: „Teatrul 
de operaţiuni  austro-român” (1891), 
„Lecţiuni de geografie „ (1895). Operele 
sale „Tactica. Teorie şi aplicaţiuni”, în 

trei volume (1888-1891), „Jocul de răz-
boi” (1903), „Călăuza ofiţerului”(1903), 
„Operaţiile de la Flămînda” (1924), 
„Notiţe zilnice de război” (1937) l-au 
consacrat în domeniul ştiinţei militare.

La 25 octombrie 1930, la Sighişoara, 
Averescu  a fost ridicat la rangul de mare-
şal, adică cea mai înaltă treaptă în ierarhia 
militară (această demnitate  îşi are origi-
nea în Europa, în România, demnitatea de 
mareşal a fost înfiinţată la Iaşi, în toamna 
anului 1918, cînd guvernul generalului 
Coandă hotăra ca Regele Ferdinand I, 
în calitatea sa de Comandant Suprem al 
Armatei Române în războiul din 1916 – 
1918, să fie înălţat în acest rang).

Înmînarea bastonului şi citirea 
Cărţilor de „Mareşal al României” a fost 
făcută de ministrul, generalul Nicolae 
Condeescu.

Militar de carieră şi personalitate 
politică, Alexandru Averescu a încetat 
din viaţă în noaptea de 2 spre 3 octom-
brie 1938. A fost înmormîntat în cripta 
situată în locul unde a fost spart frontul 
german la Mărăşti, în mausoleul edificat 
în cinstea eroilor bătăliei din vara anului 
1917, lăsînd astfel neamului din care s-a 
ridicat pagini de glorie.

Natalia CoDreaNU, 
colaboratoarea Muzeului 

armatei Naţionale

Mareşalul Averescu - personalitate 
marcantă a istoriei militare naţionale

lPagini de istorie
&

alexandru averescu s-a născut la 9 martie 1859 în 
comuna Babele, judeţul Ismail, situată pe malul lacu-
lui Ialpug, în familia clucerului domnesc Constantin 
averescu. această localitate din Basarabia este 

cunoscută din 1920 sub numele de comuna General averescu, 
iar din 1939, Mareşal averescu. este de remarcat faptul că, din 
această comună veche românească sînt originare şi alte perso-

nalităţi militare: mareşalul Timoşenko, ministrul apărării al 
UrSS, generalii arthur şi alexandru văitoianu, eroi ai luptei 
de la Mărăşti, Ioan rîşcanu, comandant de brigadă în lupta de 
la Mărăşeşti, comisarul general pentru securitatea Basarabiei 
Zaharia husarencu, fondatorii armatei bulgare, generalii 
Stoianov şi Kolev, generalul armatei Naţionale a republicii 
Moldova, Nicolae Petrică.

Cutezanţa 
din privirea genistului

Mai bine de 25 de ani au trecut de cînd a 
fost realizată acea fotografie, la grădini-

ţă, dar privirea maiorului Adrian Efros a rămas 
neschimbată, adică la fel de cutezantă.  Cei ce 
îl cunosc, zic că este un spirit liber, lipsit de in-
hibiţii, care spune ce gîndeşte şi face ce spune. 
Este plin de viaţă şi veşnic optimist, o persoană 
care nu se dă în lături să îşi probeze curajul în 
orice situaţie, aşa cum s-a întîmplat cu cea din 
Irak de acum 3 ani. „Irakul mi-a dat multe teste 
de apreciere a capacităţilor profesionale. În ca-
drul contingentului eram comandant al  grupei 1 
de genişti. Aveam în subordine 7 militari din cei 
16 cu care am trecut cot la cot  „arşiţa” irakiană. 
Contingentul moldovenesc avea în responsabili-
tate o arie de  186 hectare, în nordul Irakului, în 
Mosul, înţesate cu obiecte explozive de tot felul, 
o parte dintre ele militarii noştri cunoscîndu-le 
doar din auzite. Dar pentru că eram o echipă 
bine pregătită,  am făcut faţă tuturor provocă-
rilor de acolo”, afirmă maiorul Efros. De altfel, 
viaţa specialistului în arma geniu este o continuă 
provocare. De la începutul comunicării, domnul 
maior a lăsat impresia unui om care cu cît are în 
faţă o provocare mai mare, cu atît mai mult se 
ambiţionează să o depăşească. Şi există la dum-
nealui o dorinţă permanentă de a învăţa. Nu doar 
pentru cerinţele funcţiei. Dînsul motivează setea 

de cunoaştere prin natura genistului care cere 
performanţe pe „orice sută de metru”, „pentru că 
trebuie să ne ţinem în pas cu evoluţia formelor 
de pericolele legate de arma geniu”. 

La doar 16 ani, dînsul a jurat credinţă patriei 
şi poporului şi a mers în bocanci militari, din pie-

le tare, perfect lustruiţi, pe căile vieţii care dictau 
alte canoane. După absolvirea Colegiului Militar 
al Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” a fost 
numit la funcţia comandant pluton transmisiuni 
al Batalionului de învăţămînt la unica instituţie 
de învăţămînt cu profil militar din ţară. „Iar în cea 

mai memorabilă zi din viaţa mea -  03.03.03 - am 
fost repartizat la o funcţie similară în Batalionul 
Geniu”. Şi atunci, viaţa profesională a ofiţerului 
a căpătat altă valoare, pentru că aşa se întîmplă 
atunci cînd visul devine realitate. „Eram atît de 
pasionat de munca geniştilor, încît  depuneam 
triplul efort ca să pătrund arta lor. Participam 
la toate activităţile, asigurînd legătura de trans-
misiuni şi aruncam priviri la mîinile celor care 
ştiau să dezamorseze orice model de explozibil”.  
Aşa s-a explicat că în scurt timp dumnealui a 
plecat la studii în SUA şi a primit cea de-a doua 
specialitate militară – în arma geniu şi de atunci 
păşeşte pragurile încăperilor cu multă atenţie, 
atît la figurat, cît şi la  propriu. De ce? Pentru 
că acesta este locul prioritar minat. „Din 2007, 
mă numesc genist cu acte în regulă. Atunci am 
executat prima misiune de deminare, în Ştefan 
Vodă, la Talmaza, care a  fost şi cea mai grea mi-
siune a mea”. Atunci a început frumoasa poveste 
a genistului care-şi serveşte patria sub drapel, a 
genistului care-şi face munca cu pasiune şi care 
dă palme pericolului camuflat în sol din perioada 
sovietică. Şi face toate acestea cu aceeaşi privire 
cutezantă  de sub sticla de pe biroul său. 

locotenent major Inga MIhaIlova

În biroul şefului statului major al Batalionului Geniu, de sub sticla 
grea a anilor, ne privesc doi ochi de copil îmbrăcat în haină 

militară. Epoleţii de locotenent-colonel erau aşezaţi perfect pe ume-
raşii micuţi ai săi, iar medaliile de la piept l-au motivat să le poarte 
o viaţă – dar să le adune pe merit. Pentru că aşa  l-au învăţat părinţii 
– că ceea ce se cîştigă prin muncă onestă capătă valoare în timp. 
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