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Gata pentru misiune

41 de militari ai armatei naţionale au 
finalizat pregătirea pentru KFor
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în Republica Moldova există 20 de depozite raio-
nale centrale, cu circa 1500 tone de deşeuri toxice, şi 
un poligon, pe al cărui teritoriu sînt înhumate peste 
4000 tone de pesticide. 

O echipă operaţională a Armatei Naţionale fi-
nalizează lucrările pentru scoaterea în afara ţării a 
deşeurilor de pesticide stocate în depozitul din raio-
nul Basarabeasca.

“
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Misiunea din Kosovo:  
între angajamente şi realităţi

Privită din perspectiva realizării 
angajamentelor, asumate pe plan in-
ternaţional, precum şi naţional, Re-
publica Moldova poate să-şi permită 
participarea la operaţiuni internaţio-
nale de gestionare a crizelor, în baza 
temeiului juridic internaţional care 
este Carta OnU.

Pentru realizarea obiectivelor asu-
mate, pe plan internaţional, Ministerul 
Apărării a întreprins un şir de măsuri, 
pe dimensiunile internaţionale, inter-
departamentale şi departamentale, în 
vederea stabilirii partenerilor interna-
ţionali disponibili să acorde asistenţă 
contingentului RM, care să vizeze şi 
pregătirea bazei normative la nivel na-
ţional, identificarea surselor necesare, 
determinarea momentelor de coordo-
nare interdepartamentală, precum şi a 
acţiunilor de dezvoltare a capabilităţi-
lor necesare. 

În contextul dezvoltării acestor 
capabilităţi, Ministerul Apărării a des-
făşurat un complex de măsuri pe di-
ferite domenii specifice. s-au elaborat 
documentele doctrinale respective, în 
baza standardelor OnU, au fost create 
structuri care specifică participarea la 
operaţiuni internaţionale de pacificare 
(Batalionul 22 „Căşti Albastre”), pre-
cum şi structuri de instruire în acest 
domeniu (Centrul de Pregătire pentru 
Operaţiuni de Menţinere a Păcii). 

Pe parcursul ultimilor ani, dezvol-
tarea liderilor s-a desfăşurat intensiv, 

prin efectuarea studiilor în domeniul 
pacificării, în instituţiile din ţară şi 
din străinătate. Achiziţionarea echipa-
mentului şi materialelor a ţintit intero-
perabilitatea cu structurile militare ale 
aliaţilor. 

Începînd cu anul 2008, instrui-
rea efectivului subunităţilor destinate 
operaţiunilor internaţionale s-a axat 
pe subiecte specifice din domeniul 
menţinerii păcii şi a culminat prin 
certificarea, în 2012, de către experţi 
internaţionali, a companiei de infan-
terie (180 de militari) din cadrul Ba-
talionului 22 de Menţinere a Păcii şi 
echipei de geniu. Aceste subunităţi au 
fost declarate pregătite pentru misiune 
şi interoperabile cu subunităţile simi-
lare ale aliaţilor. 

Operaţiunea internaţională din 
Kosovo este o oportunitate deschisă 
pentru Republica Moldova de a con-
tribui la securitatea internaţională şi a 
manifesta o poziţie fermă, în promo-
varea proceselor de pacificare, desfă-
şurate sub egida OnU.

Aceasta va spori credibilitatea 
politicilor promovate de Ministerul 
Apărării, precum va deschide şi un alt 
capitol pe plan internaţional care va 
semnala o manifestare a potenţialului 
capabilităţilor militare naţionale.

Vladimir ABABii,
şeful Direcţiei politică de apărare 

şi planificare a apărării

Editorial

republica moldova, în plan 
internaţional, şi-a anunţat inten-
ţia de a dezvolta capabilităţile de 
participare în operaţiunile inter-

naţionale de gestionare a crizelor 
(operaţiuni de stabilizare, menţi-

nere a păcii,  operaţiuni umanitare 
etc.) şi s-a angajat să contribuie 

activ la acestea. 
strategia securităţii naţio-

nale, precum şi  programul de 
activitate al Guvernului stabilesc 

contribuirea activă la operaţiunile 
internaţionale de stabilizare şi de 

menţinere a păcii drept acţiune 
prioritară pentru republica mol-

dova, în următorii ani, şi unul din-
tre obiectivele de bază ale armatei 

naţionale. 
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analistul politic mihai cERNENcU:

„Participarea militarilor în misiunea 
din Kosovo este şi un element de educaţie 
patriotică pentru tinerii din ţara noastră” 

- Domnule Cernencu, cum se vede în socie-
tate reformarea sistemului de apărare naţiona-
lă şi intenţia de renunţare la serviciul militar 
obligatoriu? 
- Întîi de toate, trebuie să ne întrebăm dacă 

sîntem noi astăzi în stare să reformăm sistemul de 
apărare al Republicii Moldova. spre marele nostru 
noroc, de prin 2005-2007, mai ales, după semnarea 
iPAP-ului, au fost organizate mai multe conferinţe 
internaţionale care, cel puţin, au evaluat starea sec-
torului de securitate al Republicii Moldova, inclu-
siv de către reprezentanţi de la Cartierul General 
nATO din Bruxelles. Chiar a fost publicată o carte, 
în 2007, de către iDis Viitorul, în care se vorbeşte 
practic despre toate aspectele sectorului de secu-
ritate. societatea civilă a încercat să evalueze acest 
sector. Cînd abordăm sectorul de securitate, vorbim 
nu doar despre armată, ci şi despre Ministerul Afa-
cerilor interne, serviciul informaţii şi securitate, 
serviciul Protecţie Civilă şi situaţii Excepţionale şi 
altele. sectorul de securitate este o noţiune destul 
de amplă. sînt convins că armata poate fi reformată 
doar cu o finanţare adecvată. În lipsa acesteia, pot 
fi doar vorbe. sectorul de securitate în Occident, 
mai ales după  cel de-al Doilea Război Mondial, şi, 

 Prin participarea în asemenea misi-
uni, Republica Moldova nu este doar 
consumator de securitate, ci şi un 
furnizor de securitate”. “

Oastea Moldovei6
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în special, nATO, a mers pe calea dez-
voltării sectorului privat care primea 
comenzile militare. O concurenţă loială 
între acestea a dus la întreaga revoluţie a 
sistemului de securitate. Deci, este nece-
sară, într-adevăr, reformarea sectorului 
de securitate. Dar, mai întîi, trebuie să 
ne determinăm ce fel de armată vrem 
noi şi ce putem face astăzi cu sectorul de 
securitate. 

- O armată profesionistă ar pu-
tea să ne deschidă multe porţi?
- O armată profesionistă ar trebui 

să aibă la fundament instruirea militară 
exemplară.  O tendinţă generală în lume 
sînt armatele profesioniste. Pentru arma-
ta profesionistă sînt caracteristice mai 
multe elemente fundamentale: salariile, 
contractele, obligaţiunile statului şi obli-
gaţiunile cetăţeanului faţă de serviciul 
militar. În ceea ce priveşte reformarea, 
noi nu am avut mare noroc, în fruntea 
armatei, de cadre care să realizeze ce în-
seamnă o armată performantă, în afară de 
ministrul Marinuţa, care a studiat  mult 
peste hotare. Ceilalţi miniştri, pînă la el, 
erau departe de armată. Deşi se spune că 
cel mai bun conducător pentru armată e 
unul civil, mie mi se pare că nu se referă 
la  situaţia actuală din Republica Moldo-
va. Acest principiu ar fi valabil  pentru 
norvegia, Danemarca, suedia, ţări cu o 
înaltă cultură şi cu bază socială puter-
nică. În Republica Moldova, după 20 de 
ani, armata a rămas cu aceleaşi probleme 
vechi. Cazuri similare sînt peste tot acolo 
unde există actuala concepţie de pregăti-
re militară. Altceva e că pregătirea ofiţe-
rilor, probabil, şi educaţia care se face în 
armată, într-un singur an de îndeplinire 
a serviciului militar,  nu sînt la cel mai în-
alt nivel. Aceste lucruri nu s-ar întîmpla 
astăzi, dacă am accepta principiile arma-
telor moderne şi profesioniste.

 Eu nu cred că armata ar trebui să fie 
un element ideologic al statului. Ea tre-
buie să fie total profesionistă sau, dacă 
nu, măcar la cincizeci de procente. Pen-
tru că, fără o armata profesionistă, noi 
nu putem să realizăm mai multe roluri. 
În primul rînd, cel de menţinere a păcii, 
dacă ne-am asumat un asemenea anga-
jament. 

- Dacă tot a venit vorba despre 
misiunile de menţinere a păcii, cum 
evaluaţi astăzi capacitatea Republi-
cii Moldova de a participa în misi-
unile internaţionale de menţinere a  
păcii?
- Părerea mea este că  militarii, care 

merg să participe la misiuni internaţio-
nale de menţinere a păcii, ar trebui in-
struiţi, în primul rînd, după următoarele 
criterii: lingvistic (să posede două-trei 
limbi de circulaţie internaţională); ele-
mentul social sau, dacă vreţi, societal. 
Pentru că cei care fac parte din trupele 
de menţinere a păcii sînt mai puţin mi-
litari şi, în primul rînd, mesageri ai poli-
ticii de securitate, împăciuire, toleranţă. 
Cel de-al treilea element fundamental  
ţine, mai întîi, de instrumentele care se 
utilizează pentru menţinerea păcii. Mi-
litarii trebuie să fie aleşi şi instruiţi astfel, 
încît să devină un model printre cei ală-
turi de care realizează menţinerea păcii, 
dar şi pentru cei din  ţară. Pentru că, de 
multe ori, noi avem nişte tineri infantili, 
lipsiţi de responsabilitate şi care întrea-
bă, în primul rînd: „Dar ce-o să am eu 
din chestia asta?”. Aici îşi spune cuvîntul 
şi educaţia insuficientă de acasă. Fără 
aceste componente, nu putem educa 
cetăţeni conştienţi care să promoveze, 
peste hotare, imaginea statului, cultura 
civică şi militară. 

Eu ştiu că cei care au plecat în irak 
anterior au fost instruiţi foarte bine.  

Eu nu cred că armata ar trebui să fie un ele-
ment ideologic al statului. Ea trebuie să fie 

total profesionistă sau, dacă nu, măcar la 
cincizeci de procente. Pentru că, fără o armata 

profesionistă, noi nu putem să realizăm mai 
multe roluri. în primul rînd, cel de menţine-
re a păcii, dacă ne-am asumat un asemenea 

angajament. 

“

Cetăţeni destoinici şi băieţi tineri cu 
anumite capacităţi nu au fost în număr 
mare, dar au fost instruiţi bine şi chiar şi 
în societate faţă de ei s-a creat o imagine 
pozitivă. Dar aici este şi meritul ambasa-
delor străine, în special, a statelor Unite 
ale Americii care încearcă să încurajeze 
aceşti tineri, oferindu-le nu atît garan-
ţii,  cît atenţie socială şi imagine. Ei sînt 
felicitaţi, an de an, fiind  evidenţiaţi în 
societate. Pentru un militar, consemna-
rea ca participant la aceste evenimente,  
este foarte importantă. Eu consider acest 
lucru pozitiv, pentru că noi nu avem 
astăzi garanţii sociale serioase, solide 
pentru ei. Pe de altă parte, aceasta i-ar 
motiva pe tineri şi, astfel, ar participa la 
instrucţiunile din armată, iar mai tîrziu 
– la operaţiunile de menţinere a păcii.  
Prin participarea în asemenea misiuni, 
Republica Moldova nu este doar consu-
mator de securitate, ci şi un furnizor de 
securitate. 

- Ce credeţi că ar da Republicii 
Moldova detaşarea primului con-
tingent militar al Armatei Naţiona-
le  în misiunea de menţinere a păcii 
din Kosovo?
- Participarea militarilor din Republi-

ca Moldova în misiunea de menţinere a 
păcii din Kosovo este şi un element foar-
te serios de educaţie patriotică pentru ti-
nerii din ţara noastră. Aceasta ar arăta 
că Moldova este în stare să participe la 
operaţiuni şi, alături de organizaţiile in-
ternaţionale, să depună eforturi pentru 
a menţine regiunea într-o stare cît mai 
dezamorsată şi a neutraliza orice ten-
tative de izbucnire a unui nou focar de 
tensiune. 

Căpitan inga RADVAN



Oastea Moldovei8

Primul contingent, ce va pleca în Kosovo, va fi condus chiar 
de comandantul Batalionului 22 de Menţinere a Păcii, lo-

cotenent-colonelul Roman Ceban, care susţine că are în subor-
dinea sa o echipă profesionistă, gata pentru a executa misiunea 
ce îi revine. „Toţi pacificatorii s-au pregătit mult timp pentru o 
misiune reală. Ei au participat la un şir de exerciţii şi aplicaţii 
militare desfăşurate atît pe poligoanele noastre, cît şi peste ho-
tarele ţării, unde şi-au şlefuit măiestria. Acum a venit timpul să 
aplicăm toate cunoştinţele noastre. Şi eu sînt ferm convins că 
echipa, pe care o conduc, va face faţă acestei misiuni”, a declarat 
Roman Ceban.

Cei 41 de militari au avut la dispoziţie două luni de pre-
gătire nemijlocit pentru această misiune. Au studiat specificul 
zonei în care vor activa şi s-au antrenat cum să comunice cu 
populaţia băştinaşă. Însă pregătirile pacificatorilor moldoveni 
pentru operaţiunile de menţinere a păcii au început şase ani în 
urmă. 

Pacificatorii moldoveni 
pleacă în Kosovo!

1 noiembrie este o dată istorică pentru armata na-
ţională şi pentru întreaga ţară! În sfîrşit, parlamentarii 
au luat decizia mult aşteptată de militari de a detaşa un 
contingent la operaţiunea internaţională de menţinere 
a păcii din Kosovo, în componenţa Forţei multinaţionale 
de menţinere a păcii (KFor). din cadrul primului contin-
gent moldovenesc, care va pleca să asigure pacea, peste 
hotarele republicii noastre, vor face parte 41 de militari: 
33 de infanterişti, 7 genişti şi 1 ofiţer de stat major. 

operaţiunea internaţională de menţinere a păcii KFor

... Toţi pacificatorii s-au pregătit mult timp pentru o 
misiune reală. Ei au participat la un şir de exerciţii şi 
aplicaţii militare desfăşurate atît pe poligoanele noas-
tre, cît şi peste hotarele ţării, unde şi-au şlefuit măies-
tria. Acum a venit timpul să aplicăm toate cunoştinţele 
noastre ...”

Locotenent-colonelul Roman CEBAN,
comandantul Batalionului 22 de Menţinere a Păcii 

“

Oastea Moldovei8
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operaţiunea internaţională de menţinere a păcii KFor

În 2007, cînd Republica Moldova 
a aderat la Conceptul Capabilităţilor 
Operaţionale (CCO), s-a făcut pri-
mul pas spre modernizarea şi spo-
rirea nivelului de interoperabilitate 
al Armatei naţionale. scopul iniţial 
a fost certificarea unei companii de 
pacificatori conform CCO, care este 
un instrument de colaborare în ca-
drul programului Parteneriat pentru 
Pace, exprimat prin implementarea 
standardelor occidentale în instrui-
rea şi evaluarea subunităţilor decla-
rate, ce oferă Republicii Moldova po-
sibilitatea de a participa la operaţiuni 
multinaţionale de menţinere a păcii. 
Evaluarea operaţională a subunităţii 
respective a fost structurată în două 
niveluri, fiecare nivel avînd două eta-
pe: internă şi internaţională. Astfel, 
primul nivel, etapa internă, a avut loc 
în vara anului 2008. În 2009, pacifi-
catorii moldoveni au trecut primul 
nivel de evaluare, prin testarea inter-
naţională. În anul 2011, s-a desfăşu-
rat evaluarea internă pentru cel de-
al doilea nivel, iar în 2012, militarii 
noştri au fost testaţi de către experţi 
străini. scenariul ultimei etape de 
testare a cuprins 45 de evenimente şi 
incidente specifice teatrelor de ope-
raţii internaţionale. 

itinerar KFor
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Kosovo - o regiune, plasată în sudul 
serbiei şi are o populaţie mixtă din care 
majoritatea sînt etnici albanezi. Pînă în 
1989, regiunea s-a bucurat de un grad 
sporit de autonomie, în cadrul fostei iu-
goslavii, atunci cînd liderul sîrb, slobodan 
Milošević, a schimbat statutul regiunii. 
Eliminarea autonomiei şi aducerea sub 
controlul direct al Belgradului s-au con-
fruntat cu opoziţia dură din partea alba-
nezilor din Kosovo.

În cursul anului 1998, conflictul des-
chis între militarii sîrbi şi forţele albaneze 
din Kosovo a dus la moartea a peste 1500 
de albanezi şi a forţat 400000 de oameni 
să-şi părăsească casele, declanşînd o catas-
trofă umanitară în regiune. Comunitatea 
internaţională s-a preocupat de problema 
escaladării conflictului şi de consecinţele 
acestuia asupra regiunii. 

nerespectarea de către preşedintele 
Milošević  a eforturilor diplomatice pen-
tru soluţionarea paşnică a crizei şi rolul 
destabilizator al forţelor militante alba-
neze din Kosovo a generat într-o cam-
panie aeriană condusă de nATO, pentru 
stoparea violenţelor şi retragerea părţilor 
beligerante.

Concomitent, Consiliul de securita-
te OnU unanim a aprobat Rezoluţia nr. 
1244 din 10 iunie 1999, care autorizează 
prezenţa internaţională în această regiu-
ne, pentru rezolvarea situaţiei umanitare 
grave şi crearea condiţiilor de reîntoarce-
re a refugiaţilor. În baza rezoluţiei OnU, 
menţionate, nATO a obţinut mandatul 
pentru implementarea aspectelor trata-
tului de pace, cu introducerea în regiune 
a Forţei Multinaţionale de Menţinere a 
Păcii din Kosovo (KFOR). 

Republica serbia a devenit parte a 
procesului de stabilizare şi ţară gazdă prin 
semnarea cu KFOR a Acordului Militar 
Tehnic, care serveşte ca acord de bază ce 
reglementează dislocarea şi împuternicirile 
forţelor internaţionale în această regiune, şi 
obligaţiunile forţelor serbiei. Prin acordul 
semnat, Republica serbia a devenit respon-
sabilă de stabilirea mecanismelor de coo-
perare cu KFOR şi efectuarea lucrărilor de 
marcare şi deminare a terenurilor minate.

La etapa iniţială, în 1999, numărul to-
tal al trupelor KFOR a fost de circa 50000, 
treptat fiind redus la 14000, în 2008, iar 
actualmente constituie 5000 de militari.  
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operaţiunea internaţională de menţinere a păcii KFor

itinerar KFor

În prezent, 31 de naţiuni contri-
buie cu trupe la operaţiunea KFOR, 
dintre care:

Membre NATO:-  Albania, Bul-
garia, Canada, Croaţia, Republica Cehă, 
Danemarca, Estonia, Franţa, Germania, 
Grecia*, Ungaria, italia, Lituania, Lu-
xemburg, Olanda, norvegia, Polonia, 
Portugalia*, România*, slovenia, Turcia, 
Regatul Unit, sUA;

Ţările Europene Neutre:-  Aus-
tria, Finlanda, irlanda, suedia, Elveţia;

Parteneriatul pentru Pace:-  Ar-
menia*, Ucraina*;

Dialogul Mediteranean:-  Maroc.
Zona de responsabilitate a KFOR 

este divizată în două sectoare. sectorul 
Est, cu baza la „Camp Bondsteel”, este 

condus de sUA. sectorul Vest se află 
sub conducerea generalului de brigadă 
salvatore Farina (italia), din 27 septem-
brie 2013, cu forţele multinaţionale des-
făşurate în regiunea Metohia, cu sediul 
central la Peć. 

Misiunea principală a contingen-
tului nostru este coordonarea pre-
zenţei internaţionale civile şi paza 
persoanelor şi obiectivelor impor-
tante. Una dintre sarcinile de bază 
ale forţelor sectorului este asigurarea 
protecţiei personalului şi complexu-
lui istoric al celei mai mari mănăstiri 
ortodoxe din Kosovo, Visoki Dečani 
(fondată în anul 1327).  

Aşadar, contingentul naţional  va 
onora oportunitatea de a contribui activ 
la protejarea valorilor cultural-istorice 

ortodoxe, de o importanţă majoră pen-
tru regiunea balcanică.

Luînd în considerare situaţia stabilă 
în regiune, precum şi redirecţionarea fo-
cusului comunităţii internaţionale de pe 
securitatea militară pe securitatea civilă 
(sau de ordine publică), utilizarea forţei 
militare în gestionarea crizelor se efectu-
ează în ultimul rînd. 

Conform procedurilor standarde sta-
bilite în teatrul de operaţii, în caz de si-
tuaţii de criză, unităţile KFOR acţionează 
numai la necesitate, acordînd sprijin uni-
tăţilor de Poliţie locală şi Contingentului 
Poliţiei Uniunii Europene (EULEX). În 
aceste condiţii, gradul de risc în zona de 
responsabilitate a contingentului este cla-
sificat ca fiind scăzut.

Oastea Moldovei10
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Cele mai importante au fost operaţiunile de convoi şi patru-
lare, deplasarea tactică, inspecţia de cîmp, controlul mulţimii, 
asigurarea măsurilor de protecţie şi acordarea asistenţei medi-
cale. În aceşti cinci ani, s-a depus un efort enorm, însă militarii 
implicaţi în proces au trecut cu succes de greutăţi şi provocări, 
deoarece toţi aveau un scop comun bine determinat: să trans-
forme Republica Moldova, dintr-un consumator de securitate 
regională şi internaţională, într-un furnizor de securitate, şi ţara 
noastră să poată acţiona în teatrele de operaţii, alături de par-
tenerii ei. 

În 2012, acest obiectiv a fost îndeplinit. „În anul 2007, cînd 
am demarat procesul, obiectivul nostru a fost foarte clar: să 
sporim nivelul de interoperabilitate cu forţele ţărilor partene-
re, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Astăzi, la 
distanţă de cinci ani de antrenament intens şi riguros, putem 
afirma, cu certitudine, că efortul depus şi timpul investit au dat 
un rezultat pe măsură. 

Astfel, experienţa acumulată în această perioadă ne va permi-
te elaborarea şi implementarea programelor de instruire şi evalu-
are pentru toate unităţile, ceea ce reprezintă un pas considerabil 
în reformarea Armatei naţionale”, a declarat ministrul Apărării, 
Vitalie Marinuţa, în cadrul ceremoniei de închidere a exerciţiului 
„scutul Păcii 2012”, în urma căruia o companie a Batalionului 22 
de Menţinere a Păcii a fost certificată conform CCO. 

11Noiembrie 2013
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În 2012, pacificatorii moldoveni au 
obţinut certificarea şi erau gata pentru 
misiuni internaţionale, dar... au rămas 
acasă, în aşteptarea deciziei politice. 
nici acum parlamentarii nu au accep-
tat unanim detaşarea contingentului în 
Kosovo. Deşi în perioada de guvernare 
PCRM, din anul 2003 pînă în 2008, au 
fost detaşate şase contingente în opera-
ţiunea post-conflict de restabilire a ira-
kului, cu un număr total de 107 militari, 
deputaţii comunişti, în 2013, au ales să 
se exprime categoric împotriva partici-
pării Republicii Moldova la operaţiunea 
internaţională de menţinere a păcii din 
Kosovo, invocînd statutul de neutralitate 
al ţării noastre. Ei îşi motivează poziţia 
prin faptul că operaţiunea KFOR se des-
făşoară sub comandamentul nATO, iar 
participarea Republicii Moldova o poate 
lipsi de statutul de ţară neutră. 

Experţii susţin că Republica Mol-
dova nu încalcă legislaţia, deoarece 
operaţiunea are mandatul Organizaţiei 
naţiunilor Unite, din care face parte ţara 
noastră. nici preşedintele Comisiei par-
lamentare securitate naţională, apărare 
şi ordine publică, Alexandru stoianoglo, 
nu vede nimic ieşit din comun în deci-

zia Legislativului. „Republica Moldova a 
participat, de mai multe ori, la astfel de 
operaţiuni. Conform deciziei Parlamen-
tului cu majoritate comunistă, contin-
gentele noastre au participat în operaţi-
uni de menţinere a păcii din irak. Este o 
practică normală pentru orice ţară, care 
pretinde că are valori”, a specificat Ale-
xandru stoianoglo.

situaţia actuală din Kosovo diferă 
mult de cea care a fost în irak, în anul 
2003. Atunci primul contingent moldo-
venesc, format din 20 de genişti, a fost 
nevoit să activeze în condiţii mai drastice 
şi cu riscuri mult mai mari. Actualmen-
te în Kosovo situaţia este sub control. se 
pare că provincia – care şi-a declarat in-
dependenţa faţă de serbia, a trecut prin-
tr-un război interetnic şi interreligios şi 
a fost recunoscută ca stat independent 
de peste 100 de ţări – a găsit instrumente 
paşnice în soluţionarea problemelor sale. 
Una dintre dovezi, în acest sens, este şi 
semnarea unui şir de documente cu ser-
bia şi parafarea acordului privind princi-
piile de normalizare a relaţiilor bilatera-
le, care vin să îmbunătăţească nivelul de 
viaţă al cetăţenilor şi să apropie ambele 
părţi de Uniunea Europeană. 

Conform indicaţiilor conducerii ţă-
rii, Ministerul Apărării s-a adresat comu-
nităţii internaţionale pentru a identifica 
unele soluţii de asistenţă externă, pentru 
susţinerea participării contingentului 
naţional în operaţiunea internaţională 
din Kosovo. În urma negocierilor desfă-
şurate de către reprezentantul Ministe-
rului Apărării, pe lîngă structurile de co-
mandă ale nATO, Guvernul Republicii 
italiene şi-a exprimat disponibilitatea de 
a acorda asistenţă  contingentului mol-
dovean, în cadrul operaţiunii menţiona-
te. În prezent, pe linia departamentală, 
se efectuează măsurile necesare, în ve-
derea încheierii unui Acord Tehnic care 
va permite acordarea de suport logistic 
contingentului moldovenesc, în cadrul 
acestei operaţiuni.

Astfel, Republica Moldova nu va 
avea necesitatea de a detaşa un contin-
gent numeros cu capabilităţi de autoasi-
gurare logistică şi va întări contingentul 
italian doar cu un pluton de infanterie 
de manevră şi cu  o echipă de geniu, cu 
numărul total de 41 de persoane, repar-
tizate pe următoarele criterii: 

1) un pluton de infanterie uşoară, 
destinat pentru misiuni de securitate şi 
pază a obiectivelor militare şi de patru-
lare în zona de responsabilitate, compus 
din 33 de militari; 

2) o echipă de geniu, destinată pen-
tru misiuni de reconstruire şi deplantare 
a minelor, compusă din 7 militari; 

3) un ofiţer de stat major, pentru 
efectuarea managementului spaţiului 
aerian.

Componenţa nominalizată se va 
deplasa în teatrul de operaţii cu arma-
mentul de infanterie uşoară, muniţii de 
luptă şi de instrucţie, cu echipamentul 
individual, echipamentul special de ge-
niu, necesar îndeplinirii misiunii. 

itinerar KFor

Oastea Moldovei12
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În teatrul de operaţii, contingentul 
naţional va intra în componenţa  Forţei 
Multinaţionale de Menţinere a Păcii 
din Kosovo (KFOR) care va prelua con-
trolul operaţional asupra elementelor 
detaşate, precum şi va asigura funcţio-
nalitatea contingentului, prin acordarea 
suportului necesar (Acordul Tehnic cu 
Guvernul italiei). 

Luînd în considerare cerinţele stabi-
lite în teatrul de operaţii, precum şi am-
biţiile politice de a contribui la securita-
tea europeană, participarea Republicii 
Moldova în operaţiunea internaţională 
de pacificare din Kosovo este planifica-
tă pentru o perioadă mai îndelungată, 
pînă la luarea unei decizii contrare.

Ordinea şi perioada efectuării rota-
ţiilor, care va cuprinde termeni de la 6 
pînă la 12 luni, precum şi modalitatea 
de prelungire a misiunii şi condiţiile de 
revenire în ţară, pentru fiecare contin-
gent, se vor stabili în funcţie de necesi-
tatea operaţională şi în condiţiile identi-
ficării oportunităţilor de detaşare a con-
tingentului în teatrul de operaţii, oferite 
de către partenerii internaţionali. 

itinerar KFor

Totuşi, chiar dacă războiul demult 
s-a terminat, prezenţa militarilor în 
Kosovo este binevenită. O bună parte 
a teritoriului este minat încă din peri-
oada războiului din anii ’90 ai secolului 
trecut. În operaţiunile din irak, milita-
rii moldoveni au neutralizat aproxima-
tiv 400 mii de obiecte explozive, astfel, 
salvînd o mulţime de vieţi omeneşti. 
Această experienţă irakiană neapărat îi 
va ajuta pe pacificatorii noştri şi la men-
ţinerea păcii în Kosovo. „În irak a fost 
o misiune post-conflict. În Kosovo este 
o misiune umanitară. E o regiune mai 
paşnică, comparativ cu irakul, dar noi 
sîntem pregătiţi pentru orice situaţii”, 
a menţionat locotenentul major sergiu 
Rozdovan, participant la operaţiunilea 
din irak şi titular al contingentului des-
tinat pentru Kosovo. 

Şi dacă pentru armată toţi 41 de paci-
ficatori sînt militari profesionişti, pentru 
cei de acasă ei sînt fii, soţi şi tătici. Deşi 

au aşteptat această misiune, ani la rînd, 
gîndul la despărţirea de cei dragi, pe o pe-
rioadă de şase luni, îi emoţionează pe mi-
litari. Plutonierul Alexandru Gangan re-
cunoaşte că îi va fi dor de soţie şi fiică, de 
fiecare membru al familiei, dar misiunea 
o pune în prim-plan. „Este logic, peste 
atîţia ani de antrenament, să participăm 
într-o misiune reală. A fost unul dintre 
obiectivele noastre şi în curînd îl vom în-
deplini”, susţine Alexandru Gangan. 

soţia sa, Tatiana, susţine decizia so-
ţului de a pleca în misiune, însă recu-
noaşte că îi va simţi mult lipsa. „Ştiu că 
aceste şase luni vor trece foarte, foarte 
greu atît pentru mine, cît şi pentru fiica 
noastră, dar sînt soţie de militar şi înţe-
leg foarte bine meseria soţului. Pentru o 
asemenea misiune am fost pregătită mo-
ral, încă de la primele noastre întîlniri”, a 
menţionat Tatiana Gangan.

soţii Zgherea, la fel, se vor despărţi 
pentru o jumătate de an. nicolae este 

plutonier adjutant în Batalionul 22 de 
Menţinere a Păcii, iar Ludmila – ser-
gent în aceeaşi unitate militară. Ludmila 
Zgherea, fiind şi ea militar, înţelege ca 
nimeni altul dorinţa soţului de a merge 
în Kosovo. „Această misiune este foarte 
importantă pentru cariera sa. E o opor-
tunitate bună de a acumula experienţe 
noi. În ce priveşte despărţirea, pot spu-
ne că ne va fi foarte greu. Dar noi ambii 
sîntem militari şi ne îndeplinim datoria”, 
susţine Ludmila Zgherea.

Totul este gata şi toţi sînt pregătiţi 
pentru misiune. nouă nu ne rămîne 
decît să le urăm succes pacificatorilor 
noştri şi să ţinem pumnii pentru ca pri-
mul contingent moldovenesc să păşeas-
că cu dreptul. Cu siguranţă, acesta va fi 
un pas mic al unor pacificatori, dar un 
salt mare pentru Armata naţională...

Locotenent Dmitrii VOsiMERiC
Fotografiile au fost realizate la aplicaţiile 

militare naţionale şi multinaţionale.

operaţiunea internaţională de menţinere a păcii KFor
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locotenent-colonel mariana Grama,  
şeful secţiei ecologie şi protecţia mediului: 

 „Militarii sînt implicaţi 
în eliminarea riscurilor, 

ce ţin de deşeurile 
de pesticide”

Cel mai bun cadou la 
aniversarea de 200 de 
ani ai oraşului Taraclia 
l-au făcut militarii Ar-
matei Naţionale, care 
au evacuat pesticidele 
periculoase pentru vie-
ţile oamenilor”.

serghei FiLiPOV, 
primarul oraşului Taraclia

“

- De ce NATO este interesată să 
investească bani în acest proiect?
- În cadrul planului individual de 

acţiuni al parteneriatului între Republi-
ca Moldova şi nATO a fost stabilit ca 
obiectiv eliminarea stocurilor de deşeuri 
de pesticide de pe întreg teritoriul ţării, 
cu suportul financiar al acestei organiza-
ţii, pentru că poluarea mediului nu are 
hotare. Deşeurile de pesticide, depozita-
te la noi în ţară, prezintă un risc enorm 
nu doar pentru Republica Moldova, ci şi 
pentru întreaga regiune. Totodată, repu-
blica noastră este un stat agrar, care ex-
portă produsele agricole, fructele, vinurile 
pe piaţa europeană, de aceea, Europa este 
interesată de calitatea acestor produse. 

Este un parteneriat, care vine în spriji-
nul securităţii mediului şi, din acest motiv, 
Alianţa nord-Atlantică e cointeresată să 
ne ajute să soluţionăm problemele noastre 
interne. Proiectul este finanţat cu sprijinul 
Fondului de Afectare specială, format de 
ţările membre şi partenere nATO. Agen-
ţia nATO pentru suport este o altă institu-
ţie responsabilă de implementarea tehnică 
a proiectului, pe teritoriul ţării noastre.

- Cîte focare contaminate de pes-
ticide au mai rămas pe teritoriul  Re-
publicii Moldova?
- Actualmente, în Republica Moldova 

mai avem 20 de depozite raionale centrale, 
cu circa 1500 tone de deşeuri toxice, şi un 
poligon, pe al cărui teritoriu sînt înhuma-
te peste 4000 tone de pesticide. Mai avem 
şi alte peste 1000 de locuri, unde, în peri-
oada sovietică, se pregăteau soluţii de pes-
ticide pentru tratarea terenurilor agricole. 
Acestea rămîn în continuare contaminate 
şi prezintă riscuri foarte mari pentru po-
pulaţie şi mediu. 

- Care este aportul Armatei Naţio-
nale în realizarea proiectului? 
- Militarii sînt implicaţi în eliminarea 

tuturor riscurilor, ce ţin de deşeurile de 
pesticide, pe întreg teritoriul ţării. În pre-
zent, o echipă specializată a Armatei na-
ţionale lucrează în satul sadaclia, raionul 
Basarabeasca, unde se pregătesc circa 50 
tone de pesticide pentru evacuare din ţară. 
La 19 noiembrie, s-a încheiat evacuarea al-
tor 170 tone de deşeuri toxice din Taraclia. 
La etapa a treia a proiectului, este prevăzu-

Oastea Moldovei14
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„Pentru locuitorii raionu-
lui Taraclia, începe o nouă eta-
pă, pesticidele învechite nu le 
vor mai ameninţa sănătatea şi 
nu vor mai polua mediul. acest 
lucru se datorează efortului 
comun al alianţei Nord-atlan-
tice, care a lansat proiectul pri-
vind distrugerea pesticidelor şi 
produselor chimice periculoase 
din Republica moldova, ţărilor 
donatoare, dar şi armatei Naţi-
onale, care a fost responsabilă 
de realizarea acestui proiect de 
importanţă naţională”, a decla-
rat ministrul apărării, vitalie 
marinuţa, în cadrul ceremoni-
ei, desfăşurate la Taraclia, cu 
ocazia încheierii lucrărilor.

Ion coropcean, consilierul 
principal de stat al primului 
ministru, a subliniat că pentru 
Guvernul Republicii moldova 
siguranţa vieţii cetăţenilor este 

o prioritate. oficialul a mul-
ţumit reprezentanţilor ţărilor 
donatoare care au contribuit 
financiar la derularea proiec-
tului.

La eveniment au participat 
ambasadorii Bulgariei şi Po-
loniei în Republica moldova, 
ataşaţi militari acreditaţi în 
ţara noastră, precum şi repre-
zentanţi ai autorităţilor publi-
ce locale şi cetăţeni ai raionului 
Taraclia.

Lucrările de reambalare, 
paletare şi marcare a pestici-
delor solide s-au desfăşurat în 
perioada octombrie-noiembrie 
curent şi fac parte din etapa fi-
nală a proiectului NaTo/PpP 
privind distrugerea pesticide-
lor şi produselor chimice pe-
riculoase din Republica mol-
dova. aceasta a fost lansată, în 
vara anului curent, şi prevede 

evacuarea şi distrugerea, peste 
hotarele ţării, a unei cantităţi 
de 1269 tone de deşeuri de pes-
ticide, stocate în 15 depozite 
din centrele raionale.

În acelaşi timp, 1466 tone 
de pesticide, din 3245 tone re-
ambalate, au fost evacuate şi 
distruse peste hotarele ţării, în 
cadrul unor alte proiecte im-
plementate de ministerul me-
diului.

Proiectul NaTo/PpP pri-
vind distrugerea pesticidelor şi 
produselor chimice periculoa-
se de la noi din ţară este imple-
mentat în contextul acordului 

încheiat între Guvern şi orga-
nizaţia pentru Întreţinere şi 
aprovizionare a alianţei Nord-
atlantice (NamSo) privind 
distrugerea pesticidelor şi pro-
duselor chimice periculoase 
în Republica moldova, pentru 
anii 2013-2014, semnat la 22 
iunie 2011, la Bruxelles.

Proiectul, lansat în anul 
2006, este finanţat din fon-
dul de Încredere oTaN/PpP, 
iar ţările contribuabile sînt: 
moldova, România, Norvegia, 
Irlanda, Turcia, cehia, Luxem-
burg, finlanda, Estonia, Bulga-
ria, Belgia.

la 19 noiembrie 2013, a fost transportat ultimul lot de 
pesticide solide din raionul taraclia, reambalat, paletat şi 

marcat de militarii armatei naţionale, în toamna curentă. 
cele 170 de tone de deşeuri toxice urmează a fi distruse la 

incineratorul din oraşul dabrowa Gornicza, polonia.

tă distrugerea a 1269 tone de pesticide din 
15 depozite raionale centrale, la incinerato-
rul din oraşul Dabrowa Gornicza, Polonia. 
Toate activităţile în teritoriu se execută de 
o echipă, formată din opt militari, condusă 
de compania britanică „Violia”.

- Militarii noştri au mai avut ex-
perienţe asemănătoare?   
- Militarii au participat şi la realizarea 

etapelor anterioare ale acestui proiect, de 
reambalare şi centralizare a circa 3245 tone 
de pesticide din 424 depozite. Peste 720 de 
militari ai Armatei naţionale şi 37 unităţi 
de tehnică specială au fost antrenate la re-
alizarea acestei misiuni. Ulterior, efectivul 
Armatei naţionale a participat şi la crearea 
a două laboratoare: unul pe baza Centru-
lui de stat pentru Atestarea şi Omologarea 
Produselor de Uz Fitosanitar – care apar-
ţine Ministerului Agriculturii – iar celălalt 
la Universitatea de stat din Moldova, Fa-
cultatea de Chimie, care erau antrenate în 
identificarea naturii pesticidelor stocate. 

Totodată, pe lîngă cooperarea cu 
nATO, trebuie menţionată participarea 
Armatei naţionale şi la alte proiecte de 
acest gen, implementate de Ministerul Me-
diului. Militarii au participat la pregătirea 

a 1296 tone de pesticide pentru evacuarea 
în Franţa, în cadrul proiectului finanţat de 
către Fondul Global de Mediu şi Banca 
Mondială privind distrugerea stocurilor de 
poluanţi organici persistenţi. 

Un alt proiect implementat de Minis-
terul Mediului, la care a participat efectivul 
armatei, a fost susţinut financiar de Agenţia 
de Dezvoltare a Republicii Cehia. În cadrul 
acestuia, militarii au pregătit pentru eva-
cuare pesticidele dintr-un depozit din ra-
ionul Ocniţa. În curînd, Armata naţională 
va participa la realizarea unui alt proiect, 
finanţat de Organizaţia naţiunilor Unite 
pentru Alimentaţie şi Agricultură, în co-
mun cu Uniunea Europeană, care prevede 
evacuarea şi distrugerea deşeurilor de pes-
ticide din satul Paşcani, raionul Criuleni. 

- Cum credeţi, de ce anume Minis-
terului Apărării i-a revenit responsa-
bilitatea acestor proiecte?
- Pînă în 2002, cînd Ministerul Apă-

rării a devenit responsabil de realizarea 
programelor de nimicire a deşeurilor de 
pesticide, rămase din perioada sovietică, 
au existat trei hotărîri de Guvern, prin care 
au fost delimitate atribuţiile în acest sens 
pentru foarte multe instituţii, însă ele au 

eşuat, din lipsa capacităţilor de realizare. 
Armata naţională are echipe operative, 
responsabile, pregătite pentru a opera în 
mediul contaminat chimic. să nu exclu-
dem nici factorul economic. În Republica 
Moldova, nu există companii, care prestea-
ză servicii de reambalare a deşeurilor toxi-
ce, iar implicarea specialiştilor străini este 
foarte costisitoare. În acelaşi timp, Armata 
naţională nu necesită asemenea cheltuieli, 
precum companiile civile. 

- De cît timp este nevoie ca ţara 
noastră să scape de acest pericol?
- Este greu de spus. Chiar dacă eva-

cuăm deşeurile de pesticide, nu înseamnă 
că vor fi eliminate toate riscurile asociate 
cu aceste deşeuri. să nu uităm de solurile 
contaminate, de depozitele abandonate, 
după evacuarea pesticidelor, care se află 
în nemijlocită apropiere de localităţi, ba-
zine acvatice şi terenurile agricole care, la 
fel, reprezintă ameninţări enorme pentru 
sănătatea populaţiei. Este foarte greu de 
estimat cît timp şi cîte surse financiare ne 
mai trebuie, ca să salvăm Moldova de acest 
pericol. 

interviu realizat 
de locotenent Dmitrii VOsiMERiC     

Taraclia - fără pesticide
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Răspunsul la ultima întrebare era 
unul foarte actual, dacă ţinem cont că, 
în toate atacurile asupra instituţiei, for-
ţele/persoanele respective strigau că 
sînt port-vocea poporului. Desigur, nu 
putem afirma, cu certitudine, că rezulta-
tele sondajului sînt un adevăr în ultimă 
instanţă, dar, cu siguranţă, constituie o 
bază pentru analiză. Mai mult, anume 
rezultatele BoP constituie vocea po-
porului şi nu declaraţiile unor forţe/in-
divizi care, în goană după capital politic, 
se prezintă drept această voce.

Potrivit sondajului din noiembrie 
2013, armata, cu 42,1% de încredere, în 
topul preferinţelor, s-a clasat pe locul pa-
tru, după biserică (83,8%), mass-media 
(52,3%) şi primărie (46,5%). Compara-
tiv cu sondajul din luna aprilie curent, a 
fost înregistrată o creştere cu 1,1 puncte, 
lucru care denotă că, în pofida încercă-
rilor unor forţe de a denatura imaginea 
instituţiei militare, cetăţenii consideră 

armata unica instituţie de stat în care 
poţi avea încredere.

Mai mult, dacă analizăm scorul în-
registrat la cele două capitole cu semnul 
plus – „oarecare încredere” şi „foarte 
mare încredere” – observăm că, în am-
bele cazuri, armata se află pe locul trei, 
cu 34,2% şi, respectiv, 7,9%. În cel de-al 
doilea caz, cifra, la prima vedere, pare 
mică, dar numai biserica înregistrează 
un scor de circa 52%, în rest, toate insti-
tuţiile prezente în sondaj fiind sub 10%.

Apropo, cele mai mari scoruri, la 
capitolul încredere, armata le-a obţi-
nut, după 2009, cînd a înregistrat 54% 
(noiembrie 2009) şi 56% (mai 2012), 
fapt ce denotă că direcţiile de reformare 
şi modernizare a instituţiei, abordate de 
noua conducere, sînt corecte şi apreciate 
de către cetăţeni. În perioada respec-
tivă, rating-ul armatei niciodată nu a 
scăzut mai jos de 41%, chiar dacă unele 
forţe au pretins, nu o singură dată, că în 

instituţia militară lipseşte disciplina şi 
capacitatea organelor de conducere de a 
dirija procesele.

Chiar şi la capitolul „deloc încre-
dere”, armata, după biserică (7,5%), are 
cel mai mic scor de apreciere negativă 
din partea societăţii – 24,1%. Desigur, 
şi această cifră trebuie să pună pe gîn-
duri conducerea instituţiei militare, dar 
la celelalte structuri, inclusiv mass-me-
dia şi primărie – care în topul încrederii 
sunt înaintea armatei – indicativul re-
spectiv este şi mai dezastruos, fiind mai 
mare de 25%.

La citirea acestor rînduri, criticii ar-
matei, în special, din unele partide poli-
tice, ar putea reproşa că atacurile la care 
s-a recurs nu au fost îndreptate împotri-
va instituţiei militare, dar împotriva con-
ducătorului acesteia, Vitalie Marinuţa. 
Dar, în Republica Moldova, aşa suntem 
noi, liderul structurii se asociază cu in-
stituţia/partidul şi viceversa. Şi scorul 
înregistrat de unii sau de alţii reflectă 
încrederea cetăţenilor în aceştia, lucru 
demonstrat chiar şi în sondajele BOP 
din 1998. Deci, şi în cazul nostru, dacă 
cetăţenii ar fi considerat că acelaşi Ma-
rinuţa nu ar face faţă cerinţelor, ratingul 
armatei era „nije plintusa”, cum le pla-
ce unora să spună. sondajele însă arată 
contrariul. Prin urmare, „nije plintusa” 
se află doar acei care atacă armata…

Valeriu RUsU

Sondajele şi rating-ul armatei
rezultatele barometrului opiniei publice (bop), realizat de centrul 

de investigaţii sociologice şi marketing „cbs-aXa”, la comanda 
institutului de politici publice (ipp), au fost aşteptate de instituţia mi-
litară, deoarece urmau să fie un test pentru conducerea ministerului 
apărării în problema politicilor promovate, precum şi un răspuns la 
întrebarea care este atitudinea populaţiei faţă de armata naţională 
atît în urma cazurilor tragice care au avut loc, cît şi a atacurilor la 
adresa instituţiei şi conducerii acesteia, întreprinse, în ultima perioa-
dă de timp, de către unele forţe politice.

„scopul acestei întruniri nu este de 
a ne îndreptăţi. Pentru noi e o tra-

gedie irecuperabilă decesul unui militar, 
ca şi pentru familia îndurerată. Am de-
cis să ne întîlnim cu dumneavoastră, ca 
să găsim împreună căi de soluţionare a 
problemelor cu care vă confruntaţi, pre-
cum şi pentru a vă îndemna la o parti-
cipare mai activă în activităţile noastre 
educaţionale care vizează tinerii ostaşi, 
ca să excludem alte cazuri similare. nu 
afirm că în armată nu există probleme. 
noi le cunoaştem şi lucrăm pentru li-
chidarea lor, dar avem nevoie inclusiv 
de suportul dumneavoastră”, a accentuat 
ministrul Marinuţa, în startul discuţiei. 

Referindu-se la ultimele evenimente, 
organizate de unele forţe politice împo-
triva armatei, în ansamblu, dar şi a con-
ducerii instituţiei militare, în particular, 
Vitalie Marinuţa a specificat că scopul 
acestor acţiuni este unul politic, în-
dreptat împotriva instituţiilor statului şi 
orientat spre destabilizarea situaţiei din 
ţară, în ajunul summit-ului Parteneria-
tului Estic de la Vilnius. „Obiectivul lor 
nu este atît de a vă ajuta, de a fi alături, în 
durerea pe care o trăiţi, dar de a obţine 
profit politic, în urma tragediilor care au 
avut loc”, a spus Vitalie Marinuţa. 

În cadrul discuţiilor, părinţii prezenţi 
la întrevedere au adresat ministrului 

Apărării şi altor factori de decizie din ar-
mată diferite întrebări legate de proble-
mele cu care se confruntă. De exemplu, 
familia Uşurelu şi-a exprimat indignarea 
în legătură cu neglijenţa, în opinia lor, de 
care a dat dovadă medicul legist din Bălţi 
– la perfectarea actelor de deces a fiului – 
cît şi cu tergiversarea examinării cazului 
de instanţa de judecată. Reprezentantul 
Procuraturii militare a informat familia 
Copuşciu despre măsurile întreprinse, 
imediat după producerea tragediei, pre-
cum şi despre faptul că toate rezultatele 
anchetei vor fi prezentate, după finaliza-
rea investigaţiilor. 

Întrevedere cu impact de viitor

În timpul discuţiilor, atît părinţii, 
cît şi preşedintele Asociaţiei „Mamele 
Ostaşilor”, Lilia Creciun, au accentuat 
că, în opinia lor, majoritatea cazurilor 
tragice se produc pentru că tinerii au o 
pregătire sub nivel, pînă la încorporarea 
în serviciul militar obligatoriu. „Pregă-
tirea militară obligatorie trebuie să aibă 
loc în fiecare şcoală, deoarece tinerii vin 
nepregătiţi moral-psihologic pentru un 
an de serviciu în armată”, a accentua Lilia 
Creciun. 

Vitalie Marinuţa a adus la cunoştin-
ţa părinţilor că Ministerul Apărării lu-
crează asupra unui program de educaţie 
militaro-patriotică a tinerei generaţii atît 
în instituţiile de învăţămînt, cît şi în alte 
centre educaţionale din ţară. Concomi-
tent, ministrul Apărării le-a prezentat 
părinţilor pe viceministrul Apărării, Ana 
Vasilachi, care va fi persoana de contact, 
în relaţia lor cu instituţia militară.

Ministrul Apărării, Vitalie MArinuţA, a avut o întîlnire 
cu părinţii militarilor, care au decedat, din diferite motive, în Armata 

naţională, pe parcursul ultimilor ani. La întrunire a participat preşedin-
tele Asociaţiei „Mamele Ostaşilor”, Lilia Creciun, reprezentanţi 

ai Procuraturii militare şi ai altor structuri responsabile de protecţia 
socială a efectivului militar. 

Pregătirea militară obligatorie trebuie să aibă 
loc în fiecare şcoală, deoarece tinerii vin ne-
pregătiţi moral-psihologic pentru un an de 
serviciu în armată ”. 

Lilia CRECiUN,
preşedintele Asociaţiei „Mamele Ostaşilor”

“
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tent, ministrul Apărării le-a prezentat 
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Vasilachi, care va fi persoana de contact, 
în relaţia lor cu instituţia militară.
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Tot mai frecvent, sînt abordate proble-
mele ce ţin de calcularea şi achitarea in-
demnizaţiei la naştere şi pentru îngriji-
rea copilului. “

Au fost oferite premii pentru agricultură, 
voluntariat, medicină, cultură, învăţămînt, 

muzică, dar şi pentru domeniul militar

- Cel mai frecvent sînt expedia-
te petiţii cu tematica spaţiului locativ: 
asigurarea cu spaţiu locativ şi permisi-
unea de a-l privatiza sau îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai în cămin. De obicei, 
solicitanţii primesc un răspuns interme-
diar, deoarece este cunoscută situaţia în 
Armata naţională la capitolul asigurării 
cu spaţiu locativ şi, respectiv, răspunsul: 
„Veţi fi asigurat conform rîndului, după 
posibilităţi”.

O altă problemă abordată este şi re-
încadrarea militarilor în serviciul prin 
contract. Dacă sînt funcţii vacante şi 
militarul în rezervă întruneşte toate ce-
rinţele, este încadrat în serviciul militar, 
fără probleme.

În petiţiile parvenite de la cetăţeni 
este solicitată şi confirmarea participă-
rii la conflictul armat din 1992. După ce 
au fost introduse legitimaţii de tip nou, 
unele persoane participante la acest con-
flict nu s-au regăsit pe liste şi, de aceea, 
solicită reconfirmarea, pentru a benefi-
cia de diferite înlesniri. În consecinţă, 
se examinează documentele din arhivă 
şi avem cazuri cînd se confirmă par-
ticiparea la conflict şi persoanei – care 
a solicitat confirmarea – i se eliberează 
legitimaţie de tip nou. 

- Un alt subiect abordat în pe-
tiţii ţine de indemnizaţiile lunare 
pentru copii.
- Tot mai frecvent, sînt abordate 

problemele ce ţin de calcularea şi achi-
tarea indemnizaţiei la naştere şi pentru 
îngrijirea copilului. De obicei, petiţiona-
rilor li se explică că fac parte din catego-
ria persoanelor neasigurate din fondul 
social şi, de aceea, li se acordă indemni-
zaţiile în mărimi minimale. Ministerul 
Apărării a iniţiat deja procedura de mo-
dificare a unor acte normative, pentru a 
soluţiona cererile înaintate de către soţi-
ile militarilor şi de către militari. 

- O altă solicitare este scutirea de 
serviciul militar în termen. Care sînt 
motivele invocate de solicitanţi? 

- Din motive familiale. Dar avem 
şi recruţi care solicită să fie încadraţi în 
serviciul militar în termen, fără acordul 
părinţilor. Cînd se ciocnesc de anumite 
probleme sau, mai bine zis, de greutăţi,  
deja intervin părinţii, pentru ca ei să fie 
trecuţi în rezervă. Mai există şi proble-
ma absolvenţilor de licee, care merg la 
studii sau nu sînt înmatriculaţi încă la 
facultate şi solicită să le fie amînată în-
corporarea. Ulterior, după ce se regă-

Petiţii, probleme, interpelări…

Ai o întrebare legată de armata naţională? expediază 
o solicitare şi aşteaptă un răspuns, în termen de 15 

sau 30 de zile. aşa e legea şi în ministerul apărării. ea se  
respectă. În anul curent, instituţia a primit  160 petiţii. ce 
îi interesează mai mult pe oameni şi ce răspunsuri primesc 
aceştia aflăm de la vera siminel, direcţia secretariat şi ma-
nagement intern.

sesc în listele de înmatriculare, prezintă 
la centrele militare certificate prin care 
confirmă că sînt studenţi.

- Cum procedaţi cu scrisorile ano-
nime?

- Conform Legii cu privire la peti-
ţionare, petiţiile anonime nu se exami-
nează. 

- Petiţiile, care vin în adresa Minis-
terului Apărării, au întotdeauna  des-
tinaţia corectă sau se mai întîmplă să 
greşească adresa?

- În asemenea cazuri, acestea se 
readresează instituţiei de resort, în 
termen de trei zile, cu informarea pe-
tiţionarului. Ministerul Apărării, în 
percepţia cetăţeanului simplu, trebuie 
să le acorde ajutor tuturor veteranilor, 
chiar dacă ei primesc pensie de la Casa 
naţională de Asigurări sociale. Avem 
multe petiţii de acest fel.

- Care ar fi cea mai accesibilă cale 
de la cetăţean la instituţie? 

- Poşta obişnuită, cutia petiţii de 
la punctul de trecere şi control al Mi-
nisterului Apărării şi adresa de email 
aparat@army.md

Totodată, sînt posibile discuţii  cu 
ministrul Apărării, în prima şi a treia zi 
de luni a fiecărei luni, printr-o programa-
re prealabilă. Audienţa se realizează în 
Centrul consultativ-diagnostic. Accesul 
este liber. Există cazuri cînd cetăţenii sînt 
primiţi şi fără programare prealabilă.

„Gala tineretului” l-a desemnat
Cel mai bun militar

Consiliul raional Cahul a avut gri-
jă ca fiecare dintre cei prezenţi la eve-
niment să se simtă bine şi să se bucure 
din plin de sărbătoare. Pentru a susţine 
tînăra generaţie, administraţia raionu-
lui a decis să premieze, în cadrul Galei 
Tineretului, tinerii care au obţinut per-
formanţe în diverse domenii. Astfel, au 
fost oferite premii pentru agricultură, 
voluntariat, medicină, cultură, învăţă-
mînt, muzică, dar şi pentru domeniul 
militar. Premiul la compartimentul mi-
litar i-a revenit soldatului Daniel Patra-
şanu, încorporat, în primăvara curentă, 
în Brigada „Dacia”.

Prezent la eveniment, Avram Mi-
cinschi,  preşedintele consiliului raional 
Cahul, a felicitat tinerii cu ocazia sărbă-
torii, îndemnîndu-i să activeze pentru 
bunăstarea poporului şi a ţării. Totoda-
tă, oficialul a menţionat activitatea uni-
tăţii militare din sudul ţării, promiţînd 
că premierea celui mai bun militar al 
anului va deveni o tradiţie.

Ostaşul Daniel Patraşanu a primit 
felicitări şi din partea conducerii uni-
tăţii militare, a Centrului Militar Teri-
torial Cahul şi, desigur, de la părinţi şi 
persoanele apropiate militarului, care 
au asistat la eveniment. Mama lui Dani-

el, doamna Maria Patraşanu, a ţinut să 
mulţumească din suflet administraţiei 
publice locale de nivelul doi, Ministe-
rului Apărării şi comandamentului Bri-
găzii „Dacia” pentru grija şi susţinerea 
acordată feciorului. Dînsa a precizat că 
este mîndră de succesele acestuia şi că 
se simte onorată că îşi îndeplineşte da-
toria faţă de Patrie şi se înscrie în rîndul 
celor mai buni militari. 

În semn de apreciere, dumneaei a 
primit şi o scrisoare de recunoştinţă 

semnată de ministrul Apărării, Vitalie 
Marinuţa.

La rîndul său, ostaşul Daniel Patraşa-
nu a precizat că este mîndru de faptul că 
a fost menţionat de administraţia publică 
locală şi de conducerea Ministerului Apă-
rării, promiţînd că va face tot posibilul, 
pentru a fi exemplar şi pe viitor. Folosin-
du-se de ocazie, tînărul soldat şi-a invitat 
semenii să-i urmeze exemplul şi să vină 
să-şi îndeplinească datoria constituţiona-
lă faţă de ţară. 

Ziua internaţională a tineretului a fost un eveniment deosebit 
pentru locuitorii din raionul cahul. au marcat-o, de la mic la 

mare, încercînd să se bucure de tinereţe sau să-şi aducă aminte 
de ea. au venit chiar şi persoanele în etate, tinere în suflet, pentru 
a-şi aminti de cele mai frumoase clipe care le-au marcat viaţa.  
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Tot mai frecvent, sînt abordate proble-
mele ce ţin de calcularea şi achitarea in-
demnizaţiei la naştere şi pentru îngriji-
rea copilului. “

Au fost oferite premii pentru agricultură, 
voluntariat, medicină, cultură, învăţămînt, 

muzică, dar şi pentru domeniul militar
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percepţia cetăţeanului simplu, trebuie 
să le acorde ajutor tuturor veteranilor, 
chiar dacă ei primesc pensie de la Casa 
naţională de Asigurări sociale. Avem 
multe petiţii de acest fel.

- Care ar fi cea mai accesibilă cale 
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menţinerea unei stări moral-psiholo-
gice adecvate, respectarea drepturilor 
omului etc.

Maiorul Popa a primit repartiţie 
chiar în „inima” sudanului de sud, 
la Baza de suport statal  Rumbek, în 
statul Lakes, iar ulterior a fost detaşat 
pentru a activa în cadrul echipei din 
Baza de suport regional YiROL, recent 
formată.  În cadrul echipei MLO, îi 
sînt distribuite responsabilităţile ce ţin 
de administrare şi personal, J4 logisti-
că, dar deseori este implicat şi în ac-
tivităţile operaţionale care au ca scop 
planificarea şi coordonarea misiunilor 
în cadrul celulei MLO, din cauza nu-
mărului redus de personal. 

Adiţional, membrii echipei, din 
care face parte, activează în calitate de 
Ofiţeri de legătură aeriană în  cadrul 
Aeroportului din YiROL. Protagonis-
tul nostru afirmă că, pînă la momentul  
intervievării, a executat doar patrule 
de scurtă şi de lungă durată şi nicio 
patrulă aeriană. 

sudanul de sud, deşi încă instabil 
politic, continuă să fascineze privirile 
celor care au venit să menţină pacea 
aici, printr-un peisaj natural de excep-
ţie. Maiorul Popa a  reuşit să se  adap-
teze relativ uşor condiţiilor  de trai şi 
de mediu ambiant de aici. „Desigur, la 
început, am avut un şoc cultural, ca 
orice persoană venită, pentru prima 
dată, într-o misiune OnU şi, mai ales 
în Africa, dar am trecut repede peste 
această senzaţie. Există pericole la tot 
pasul atît în timpul executării misiu-
nilor, cît şi în timpul liber. Este o regi-
une devastată de războaie, de-a lungul 
deceniilor, armamentul deţinut ilegal 
de civili, jafurile, conflictele intertri-
bale – toate acestea te ţin mereu în 
gardă, în timpul executării misiunilor. 

La care se adaugă şi pericolele pentru 
sănătate, diferite boli specifice regi-
unii, cum ar fi malaria, febra tifoidă, 
hepatita, diareea şi multe altele”, recu-
noaşte Tudor Popa.   

Un lucru este cert: majoritatea 
populaţiei doreşte pace, dezvoltare şi 
prosperare. „De aceea şi sîntem aici, 
pentru a-i ajuta pe localnici în reali-
zarea obiectivelor în cauză. Cu toate 
acestea, sînt şi lucruri pozitive: natu-
ra frumoasă, plină de verdeaţă, fauna 
deosebită, cultura şi tradiţiile specifice 
diferitelor triburi ce constituie popu-
laţia acestei ţări, o lume neexplorată şi 
plină de curiozităţi”, precizează ofiţe-
rul moldovean.

Doar natura  umană nu poate fi 
schimbată, a constatat maiorul Popa. 
Într-o zi obişnuită, în apropierea bazei  
unde activează protagonistul nostru 
s-au auzit împuşcături instantanee 
din automate şi pistoale. „Evident, toţi 
locuitorii bazei erau stresaţi. neştiind 

ce se întîmplă, fiecare a încercat să se 
adăpostească cum era posibil. Ulteri-
or, după încetarea împuşcăturilor,  am 
aflat că a fost o acţiune de protest des-
făşurată în faţa administraţiei locale, 
la care veniseră o mulţime de elevi de 
la o şcoală, pentru a-şi exprima deza-
cordul cu decizia liderului local de a 
închide o festivitate care a avut loc la 
respectiva  instituţie”. Acţiunea de pro-
test s-a transformat foarte rapid în una 
de vandalizare a clădirii administraţiei 
locale. În consecinţă, efectivul poliţiei 
şi armatei au deschis focuri de soma-
re în aer, pentru a dispersa mulţimea 
adunată. 

Dar chiar în pofida acestui fapt şi a 
pericolelor iminente de aici, priorita-
tea o are întotdeauna misiunea, fără de 
care nici eu nu aş fi fost aici şi nici alţi 
colegi de-ai mei”, a punctat în finalul 
discuţiei noastre maiorul Popa.

Va continua.
Căpitan inga RADVAN

Este o regiune devastată de războaie, de-a 
lungul deceniilor, armamentul deţinut ile-
gal de civili, jafurile, conflictele intertriba-
le – toate acestea te ţin mereu în gardă, în 
timpul executării misiunilor...”“

Misiunea primează în orice condiţii 
Maiorul Tudor Popa este ofiţer Onu în Sudanul de Sud

Înainte de începerea misiunii, orice ofiţer de legătură, care 
activează sub mandat OnU, urmează un curs de instruire. 
Maiorul Popa a urmat faza administrativă a cursului în Baza 
de suport OnU din Entebbe, Uganda, care a durat cîteva zile,   
iar faza iniţială de instruire – în Baza Misiunii OnU din ca-
pitala sudanului de sud, Juba, cu durata de 2 săptămîni. Po-
trivit ofiţerului nostru, cea de-a doua etapă a cuprins o serie 
de lecţii instructive şi testări, cum ar fi testarea abilităţilor de 
conducere a unui vehicul 4X4 şi obţinerea permisului de con-
ducere OnU; testarea cunoaşterii limbii engleze; informaţii 
generale despre Misiunea OnU în sudanul de sud; informa-
ţii generale despre populaţie, situaţia administrativă şi trecu-
tul istoric al ţării nou formate (09 iulie 2011), sudanul de sud; 
informaţii specifice referitor la activitatea fiecărui participant  
în cadrul Misiunii OnU din sudanul de sud (UnMiss), pre-
cum şi informaţii utile despre sănătate, securitate personală, 

Protagonistul nostru afirmă că, pînă 
la momentul  intervievării, a executat 
doar patrule de scurtă şi de lungă dura-
tă şi nicio patrulă aeriană. “

maiorul tudor popa, detaşat în misiunea din statul 
sudanul de sud, în data de 28 iulie 2013, activează 

în calitate de ofiţer militar de legătură (military liason 
officer mlo), avînd ca misiune de bază crearea şi menţi-
nerea unei relaţii profesionale şi transparente cu armata 
sud-sudaneză (spla), la fel şi cu alte agenţii de securitate 
la nivel federal, statal. 

Oastea Moldovei20
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Plutonierul adjutant sergiu Tanasoi este 
un cunoscut pasionat al navomodelis-

mului. Dînsul face parte din contingentul 
de pacificatori din cadrul Batalionului 1 al 
Forţelor de menţinere a păcii din Cocieri. 
Pacificatorul moldovean a început să lucreze 
la prima machetă de corabie în urmă cu 20 
de ani, cînd făcea armata sovietică. Atunci i-a 
dăruit mica operă de artă, confecţionată din 
metal, comandantului său de la marină. 

Pînă acum, mîinile sale au realizat 20 de 
corăbii, de toate dimensiunile.  Cînd l-am 
„descoperit”  în Zona de securitate, era im-
plicat în construirea unei corăbii mici, care, 
din spusele sale, serveşte ca model pentru 
cele de mărimi mari. sergiu Tanasoi recu-
noaşte că lucrările făcute din suflet nu au 
preţ, de aceea nu a încercat vreodată să le 
vîndă. Dar,  poate că,  în adîncul sufletului, 
subofiţerul a sperat  să le poată expune cînd-
va ... „Aş fi confecţionat la comandă, doar că 

atunci corăbiile nu ar avea atîta suflet”, pre-
cizează bărbatul pasionat de navomodelism.  
În schimb, uneori îşi  dăruieşte lucrările la 
aniversările prietenilor. 

navele, în cele mai mici detalii, sînt ma-
chete ale unor faimoase corăbii din secolele 
XVi–XVii.  „În aceste secole, au apărut, 
după părerea mea, cele mai frumoase coră-
bii”, opinează protagonistul nostru. 

Machetele  sînt confecţionate din lemn şi 
chibrituri. „Lucrez de la trei pînă la şase luni 
la o corabie mică şi pînă la un an şi jumăta-
te - la cele de dimensiuni mari”, mărturiseşte 
protagonistul. 

Plutonierul adjutant  sergiu Tanasoi este 
la al treilea mandat în Zona de securitate. 
În urmă cu şapte ani,  i s-a părut necesar să 
facă parte din contingentul de pacificatori. În 
2010, a decis să vină, pentru a doua oară, în 
Zona de securitate, acolo unde „prezenţa mi-
litarului capătă mai multă importanţă”.  iar la 

al treilea mandat, care a început în 2012, con-
sideră că e de datoria lui să fie aici. „În Zona 
de securitate a Republicii Moldova, militarul 
are mai multe misiuni, se pregăteşte pentru 
serviciul interior şi cel la posturile mixte de 
menţinere a păcii”, povesteşte protagonistul 
nostru care este responsabil pe asigurarea 
logistică a unei subunităţi.  Totuşi viaţa aici 
este frumoasă, afirmă tatăl a doi băieţi, cel 
mai mare avînd 23 de ani şi care speră să se 
încadreze în serviciul militar, după absolvi-
rea universităţii. 

Şase dintre operele de artă ale pacificato-
rului Tanasoi au prins viaţă anume în Zona 
de securitate. sînt oare mai speciale aceste 
nave pentru el? Putem afirma cu certitudine 
că da! Dar mai sînt speciale şi pentru zona 
în care au fost create şi expuse aceste lucrări 
de suflet. 

Căpitan inga RADVAN

... lucrările făcute din suflet 
nu au preţ ...“Corăbiile  lui Tanasoi 

din Zona de Securitate

Sebastian Boghean – 
ostaşul poliglot 

... nu este rudă cu Valy Boghean, la-
ureatul trofeului la Festivalul de Folclor 
Mamaia. Mai mult ca atît, nu e pasionat de 
muzica folclorică, ci mai degrabă de me-
lodiile cîntate în limbile rusă, engleză, ita-
liană şi spaniolă. A moştenit pasiunea de 
la taică-său, care cunoaşte aceleaşi limbi, 
cu excepţia spaniolei, în locul acesteia pă-
rintele a preferat germana. sebastian recu-
noaşte că a fost un copil poate prea alintat. 
A călătorit mult împreună cu tatăl său şi a 
avut posibilitatea să vorbească limbile stu-
diate. Afirmă că nu-i place să înveţe lim-
bile în clasele de studiu, ci mai degrabă de 
sine stătător, urmărind filme cu subtitra-
re sau ascultînd radioul. A studiat în trei 
şcoli. În liceul teoretic „Dante Alighieri” 
a învăţat aprofundat limba italiană, iar în 
liceul teoretic „Liviu Deleanu” s-a axat pe 
studierea limbii engleze. A încercat, tot în 
acest liceu, să înveţe şi franceza, pe care 
însă a abandonat-o foarte rapid, pentru 
că „nu mi se dădea la studiere”. spaniola 
însă o cunoaşte mai mult din comunica-
rea cu rudele de peste hotare şi din filmele 
artistice. Are o frază în limba italiană (pe 
care o studiază de 6 ani), cu priză la fete, în 
opinia sa: „nella mia mente, nel mio cuore 
sarai sempre il mio grande amore”, care în 
traducere ar suna cam aşa: „În capul meu, 
în inima mea, tot timpul vei fi iubirea mea 
mare”.  Place fetelor şi-i place şi lui, recu-
noaşte sebastian, care-şi desprinde colţu-
rile buzelor într-un zîmbet şmecher. 

În armată a fost încorporat cu 4 zile 
înainte de ziua sa de naştere. Pe 20 ianua-
rie a împlinit 20 de ani. Părinţilor le-a dat 
vestea chiar de ziua lui. „Am mers la ar-
mată fără să întreb de părinţi. Pe vremea 
aceea studiam la Universitatea Tehnică din 
Moldova, facultatea  inginerie şi Tehnolo-
gia Transportului Feroviar. Dar nu prea 

mă ţineam de ore. Îmi plăcea distracţia, nu 
mă gîndeam decît la ziua de azi şi foarte 
rar la cea de mîine. Părinţii erau, într-un 
fel, disperaţi. Îmi cereau să schimb ceva 
în viaţa mea”. Şi tînărul sebastian a decis 
că schimbarea de care vorbeau părinţii săi 
poate veni odată cu încorporarea în rîn-
durile Armatei naţionale. „Plus, mă gîn-
deam că armata este şi o perspectivă bună 
în viaţă. Cunoscînd 5 limbi şi avînd BAC-
ul, lesne aş fi încercat la Academia Militară 
„Alexandru cel Bun” sau la Academia de 
Poliţie”, afirmă tînărul. 

Uite aşa, mai că într-o doară, sebasti-
an Boghean a îmbrăcat uniforma milita-
ră şi a făcut cursul de instruire iniţială în 
unitatea militară dislocată în Cahul. „nu 
cunoşteam nicio noţiune legată de arma-
tă. nu puteam să merg cadenţat, să salut 
milităreşte”, îşi aminteşte dînsul de prime-
le săptămîni în postură de ostaş. Acum e 
floare la ureche. Deşteptarea de dimineaţă 

nu îi dă bătăi de cap şi rîde uneori de ca-
marazii săi care merg dormind în forma-
ţie. „sînt unsprezece luni de cînd fac ar-
mata. nu am niciun regret. Ba din contra, 
am aici suficient timp pentru reculegere 
şi pentru a-mi înţelege limitele puterilor. 
După atîta timp de disciplină militară,  am 
idei reale legate de viitor. Vreau să le fac 
pe toate după grafic, aşa ca la armată”, se 
destăinuie protagonistul nostru. 

sebastian Boghean a încercat de toate 
în viaţă. A făcut cursuri avansate de  bar-
man, a muncit într-un restaurant italian 
unde a avut posibilitatea să-şi aprofundeze 
cunoştinţele în italiană şi să constate că di-
alectul studiat de el diferă de cel vorbit de 
băştinaşi. Este pasionat de dansurile hip-
hop,  a frecventat cluburi de noapte şi s-a 
distrat atunci cînd a avut ocazia. 

Protagonistul nostru mai este pasionat 
de motoare. „Îmi place viteza, să ghicesc 
modelul automobilului, capacitatea cilin-
drică, reparaţiile, cunosc toate modelele 
care se produc şi preţurile de pe piaţă”, 
afirmă militarul. 

Deşi e în armată, sebastian are posibi-
litatea să discute în engleză. „Recent, în ca-
drul vizitei unei delegaţii de peste hotare, 
am avut oportunitatea să întreţin discuţii 
în limbile engleză şi italiană”, povesteşte 
tînărul.

Viitorul sergentului inferior sebas-
tian Boghean este promiţător. Vrea să-şi 
aprofundeze cunoştinţele de limbă spa-
niolă, pe care afirmă că începe să o uite şi 
să studieze germana. Apoi să călătorească 
sau să depună actele de admitere la Aca-
demia Militară „Alexandru cel Bun”. Una 
din două sau poate ambele... Cum o fi oare 
sunînd aceasta în italiană?

 Căpitan inga RADVAN

Militarul care cunoaşte  cum se formulează 
comanda „Foc!”  în cinci limbi.“
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Plutonierul adjutant sergiu Tanasoi este 
un cunoscut pasionat al navomodelis-

mului. Dînsul face parte din contingentul 
de pacificatori din cadrul Batalionului 1 al 
Forţelor de menţinere a păcii din Cocieri. 
Pacificatorul moldovean a început să lucreze 
la prima machetă de corabie în urmă cu 20 
de ani, cînd făcea armata sovietică. Atunci i-a 
dăruit mica operă de artă, confecţionată din 
metal, comandantului său de la marină. 

Pînă acum, mîinile sale au realizat 20 de 
corăbii, de toate dimensiunile.  Cînd l-am 
„descoperit”  în Zona de securitate, era im-
plicat în construirea unei corăbii mici, care, 
din spusele sale, serveşte ca model pentru 
cele de mărimi mari. sergiu Tanasoi recu-
noaşte că lucrările făcute din suflet nu au 
preţ, de aceea nu a încercat vreodată să le 
vîndă. Dar,  poate că,  în adîncul sufletului, 
subofiţerul a sperat  să le poată expune cînd-
va ... „Aş fi confecţionat la comandă, doar că 

atunci corăbiile nu ar avea atîta suflet”, pre-
cizează bărbatul pasionat de navomodelism.  
În schimb, uneori îşi  dăruieşte lucrările la 
aniversările prietenilor. 

navele, în cele mai mici detalii, sînt ma-
chete ale unor faimoase corăbii din secolele 
XVi–XVii.  „În aceste secole, au apărut, 
după părerea mea, cele mai frumoase coră-
bii”, opinează protagonistul nostru. 

Machetele  sînt confecţionate din lemn şi 
chibrituri. „Lucrez de la trei pînă la şase luni 
la o corabie mică şi pînă la un an şi jumăta-
te - la cele de dimensiuni mari”, mărturiseşte 
protagonistul. 

Plutonierul adjutant  sergiu Tanasoi este 
la al treilea mandat în Zona de securitate. 
În urmă cu şapte ani,  i s-a părut necesar să 
facă parte din contingentul de pacificatori. În 
2010, a decis să vină, pentru a doua oară, în 
Zona de securitate, acolo unde „prezenţa mi-
litarului capătă mai multă importanţă”.  iar la 

al treilea mandat, care a început în 2012, con-
sideră că e de datoria lui să fie aici. „În Zona 
de securitate a Republicii Moldova, militarul 
are mai multe misiuni, se pregăteşte pentru 
serviciul interior şi cel la posturile mixte de 
menţinere a păcii”, povesteşte protagonistul 
nostru care este responsabil pe asigurarea 
logistică a unei subunităţi.  Totuşi viaţa aici 
este frumoasă, afirmă tatăl a doi băieţi, cel 
mai mare avînd 23 de ani şi care speră să se 
încadreze în serviciul militar, după absolvi-
rea universităţii. 

Şase dintre operele de artă ale pacificato-
rului Tanasoi au prins viaţă anume în Zona 
de securitate. sînt oare mai speciale aceste 
nave pentru el? Putem afirma cu certitudine 
că da! Dar mai sînt speciale şi pentru zona 
în care au fost create şi expuse aceste lucrări 
de suflet. 

Căpitan inga RADVAN

... lucrările făcute din suflet 
nu au preţ ...“Corăbiile  lui Tanasoi 

din Zona de Securitate

Sebastian Boghean – 
ostaşul poliglot 

... nu este rudă cu Valy Boghean, la-
ureatul trofeului la Festivalul de Folclor 
Mamaia. Mai mult ca atît, nu e pasionat de 
muzica folclorică, ci mai degrabă de me-
lodiile cîntate în limbile rusă, engleză, ita-
liană şi spaniolă. A moştenit pasiunea de 
la taică-său, care cunoaşte aceleaşi limbi, 
cu excepţia spaniolei, în locul acesteia pă-
rintele a preferat germana. sebastian recu-
noaşte că a fost un copil poate prea alintat. 
A călătorit mult împreună cu tatăl său şi a 
avut posibilitatea să vorbească limbile stu-
diate. Afirmă că nu-i place să înveţe lim-
bile în clasele de studiu, ci mai degrabă de 
sine stătător, urmărind filme cu subtitra-
re sau ascultînd radioul. A studiat în trei 
şcoli. În liceul teoretic „Dante Alighieri” 
a învăţat aprofundat limba italiană, iar în 
liceul teoretic „Liviu Deleanu” s-a axat pe 
studierea limbii engleze. A încercat, tot în 
acest liceu, să înveţe şi franceza, pe care 
însă a abandonat-o foarte rapid, pentru 
că „nu mi se dădea la studiere”. spaniola 
însă o cunoaşte mai mult din comunica-
rea cu rudele de peste hotare şi din filmele 
artistice. Are o frază în limba italiană (pe 
care o studiază de 6 ani), cu priză la fete, în 
opinia sa: „nella mia mente, nel mio cuore 
sarai sempre il mio grande amore”, care în 
traducere ar suna cam aşa: „În capul meu, 
în inima mea, tot timpul vei fi iubirea mea 
mare”.  Place fetelor şi-i place şi lui, recu-
noaşte sebastian, care-şi desprinde colţu-
rile buzelor într-un zîmbet şmecher. 

În armată a fost încorporat cu 4 zile 
înainte de ziua sa de naştere. Pe 20 ianua-
rie a împlinit 20 de ani. Părinţilor le-a dat 
vestea chiar de ziua lui. „Am mers la ar-
mată fără să întreb de părinţi. Pe vremea 
aceea studiam la Universitatea Tehnică din 
Moldova, facultatea  inginerie şi Tehnolo-
gia Transportului Feroviar. Dar nu prea 

mă ţineam de ore. Îmi plăcea distracţia, nu 
mă gîndeam decît la ziua de azi şi foarte 
rar la cea de mîine. Părinţii erau, într-un 
fel, disperaţi. Îmi cereau să schimb ceva 
în viaţa mea”. Şi tînărul sebastian a decis 
că schimbarea de care vorbeau părinţii săi 
poate veni odată cu încorporarea în rîn-
durile Armatei naţionale. „Plus, mă gîn-
deam că armata este şi o perspectivă bună 
în viaţă. Cunoscînd 5 limbi şi avînd BAC-
ul, lesne aş fi încercat la Academia Militară 
„Alexandru cel Bun” sau la Academia de 
Poliţie”, afirmă tînărul. 

Uite aşa, mai că într-o doară, sebasti-
an Boghean a îmbrăcat uniforma milita-
ră şi a făcut cursul de instruire iniţială în 
unitatea militară dislocată în Cahul. „nu 
cunoşteam nicio noţiune legată de arma-
tă. nu puteam să merg cadenţat, să salut 
milităreşte”, îşi aminteşte dînsul de prime-
le săptămîni în postură de ostaş. Acum e 
floare la ureche. Deşteptarea de dimineaţă 

nu îi dă bătăi de cap şi rîde uneori de ca-
marazii săi care merg dormind în forma-
ţie. „sînt unsprezece luni de cînd fac ar-
mata. nu am niciun regret. Ba din contra, 
am aici suficient timp pentru reculegere 
şi pentru a-mi înţelege limitele puterilor. 
După atîta timp de disciplină militară,  am 
idei reale legate de viitor. Vreau să le fac 
pe toate după grafic, aşa ca la armată”, se 
destăinuie protagonistul nostru. 

sebastian Boghean a încercat de toate 
în viaţă. A făcut cursuri avansate de  bar-
man, a muncit într-un restaurant italian 
unde a avut posibilitatea să-şi aprofundeze 
cunoştinţele în italiană şi să constate că di-
alectul studiat de el diferă de cel vorbit de 
băştinaşi. Este pasionat de dansurile hip-
hop,  a frecventat cluburi de noapte şi s-a 
distrat atunci cînd a avut ocazia. 

Protagonistul nostru mai este pasionat 
de motoare. „Îmi place viteza, să ghicesc 
modelul automobilului, capacitatea cilin-
drică, reparaţiile, cunosc toate modelele 
care se produc şi preţurile de pe piaţă”, 
afirmă militarul. 

Deşi e în armată, sebastian are posibi-
litatea să discute în engleză. „Recent, în ca-
drul vizitei unei delegaţii de peste hotare, 
am avut oportunitatea să întreţin discuţii 
în limbile engleză şi italiană”, povesteşte 
tînărul.

Viitorul sergentului inferior sebas-
tian Boghean este promiţător. Vrea să-şi 
aprofundeze cunoştinţele de limbă spa-
niolă, pe care afirmă că începe să o uite şi 
să studieze germana. Apoi să călătorească 
sau să depună actele de admitere la Aca-
demia Militară „Alexandru cel Bun”. Una 
din două sau poate ambele... Cum o fi oare 
sunînd aceasta în italiană?

 Căpitan inga RADVAN

Militarul care cunoaşte  cum se formulează 
comanda „Foc!”  în cinci limbi.“
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... zece solişti vocali de muzică popu-
lară şi optsprezece formaţii muzicale 
şi-au propus să promoveze cîntecul 
de cătănie...“

Astfel, Centrul de Cultură şi istorie Militară a 
întrunit oameni tineri la suflet, din toate colţurile 
ţării, la o manifestare artistică  a obiceiurilor şi tradi-
ţiilor folclorului ostăşesc, Festivalul-concurs naţional 
„Cîntec de cătănie”,  prima ediţie. „Tradiţional, la un 
asemenea eveniment, îşi dau întîlnire versul, cînte-
cul, jocul şi portul popular – toate ancorate în tradiţi-
ile străbune”, menţionează colonelul Vitalie Ciobanu, 
şeful Centrului  de Cultură şi istorie Militară.

Participanţii au fost aleşi pe sprînceană, în re-
zultatul preselecţiilor desfăşurate în teritorii, în lu-
nile septembrie-octombrie curent. Centrele militare 
administrative teritoriale, în colaborare cu direcţiile 
raionale de cultură, au trimis la eveniment pe cei mai 
buni dintre cei mai buni. 

Pe scenă au urcat zece solişti vocali de muzică 
populară şi optsprezece formaţii muzicale care şi-au 
propus să promoveze cîntecul de cătănie şi, în acelaşi 
timp, şi-au dorit să realizeze din această primă edi-
ţie a festivalului o sărbătoare de suflet. Aceştia s-au 
întrecut la următoarele categorii: solişti, ansambluri 
folclorice şi dans.

Evenimentul a început cu mult înaintea orei 
anunţate, printr-o expoziţie de artizanat a meşteri-
lor populari, acompaniaţi de ansamblul de muzică 
populară  „Doina Armatei” şi de Orchestra Prezi-
denţială.

Rînd pe rînd, artiştii amatori au evoluat atît pe 
scena Centrului de Cultură şi istorie Militară, cît şi în 
aer liber, aducînd de la vetrele lor cele mai deosebite 
creaţii, vesele, dar şi triste, pe alocuri.

Odă cîntecului ostăşesc
au privit adînc în folclorul moldovenesc şi au cules cele 
mai reprezentative creaţii populare. În prima dumini-
că a lui brumar, o duminică însorită şi cît se poate de 
caldă pentru o toamnă tîrzie, cînd ţăranul îşi vede rostul 
muncii de peste an, chişinăul a devenit centrul celor mai 
talentaţi interpreţi de muzică şi dans popular. 
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Ca fost jurnalist de meserie, a cerce-
tat multe lucruri la viaţa lui, iar acuma 
s-a dedicat domeniului spiritual. s-a 
născut în sud-estul republicii, mai exact, 
în satul Palanca, Ştefan-Vodă. Consideră 
că numele de Ştefan l-a marcat pe viaţă 
şi i-a dat putere să realizeze tot la ce a 
muncit, de-a lungul timpului. 

Îi plac marşurile şi imnurile militare 
şi îndeosebi „nuanţa ostăşească de cîn-
tare”, spune mîndru nea Mihai Voloh, 
conducătorul ansamblului artistic de 
bărbaţi „Geto-Dacii” din Horeşti, ialo-
veni. Împreună cu colegii (cum afirmă 
dumnealui, toţi militari în rezervă), au 
compus şi un cîntec inedit „De la Botna 
mai la vale”, militar, pe care l-au prezen-
tat în concurs. „noi sîntem o formaţie 
tînără, iar graţie acestui festival, ne vom 
face auziţi de întreaga ţară”, este ferm 
convins domnul Voloh.

Printre ochii curioşi, am zărit-o şi 
pe Ann Larrow. Ea vine din sUA şi, de 
ceva vreme, se află în Republica Mol-
dova ca voluntar la „Corpul Păcii”. nu 
vorbim aceeaşi limbă şi, evident, nu a 
înţeles prea multe din ceea ce s-a cîntat, 
dar totuşi a ales să admire prestaţia par-
ticipanţilor. 

„Privesc şi, în acelaşi timp, mă mi-
nunez cît de frumoase sînt tradiţiile 
poporului moldovenesc. Cît de devotaţi 
pot fi unii faţă de cultura populară ve-
che, cea pe care alţii au dat-o uitării. se 

organizează şi la noi evenimente simila-
re, dar arată altfel, diferit de ceea ce se 
face aici, în Republica Moldova”, a măr-
turisit Ann.

La festivitatea de premiere, ministrul 
Apărării, Vitalie Marinuţa, a declarat 
că, datorită acestui concurs, Centrul de 
Cultură şi istorie Militară şi-a formulat 
drept obiectiv scoaterea din anonimat a 
cîntecului de cătănie. Revenirea la astfel 
de creaţii este necesară, pentru a culti-
va valorile de altădată, în rîndul tinerei 
generaţii.

Juriul, constituit din personalităţi ale 
culturii militare şi civile, reprezentanţi 
ai Ministerului Apărării al Republicii 
Moldova, a fost condus de îndrăgita in-
terpretă de muzică populară, Valentina 
Cojocaru. „Mă bucur că mai sînt la sate 
oameni care păstrează tradiţiile şi cînte-
cele autentice de cătănie. Am văzut cît 
de talentaţi sînt copiii, dar şi persoanele 
în etate. M-au mişcat mult ansamblu-
rile din străşeni, sărata Galbenă şi nu 
numai. Toţi m-au impresionat şi mi-a 
fost complicat să jurizez. Am fost atentă 
la portul popular, măiestria scenică şi la 
vocea tuturor participanţilor”, a conchis 
artista poporului, Valentina Cojocaru. 

Învingătoare ale festivalului au deve-
nit colectivele folclorice „Busuioc” din 
sărata Galbenă, Hânceşti, şi „Codrenii” 
din Căpriana, străşeni, fiind premiate 
cu cîte 2000 de lei. La categoria inter-

pretare individuală, juriul a acordat cel 
mai mare punctaj Alexandrinei Mămă-
ligă din satul Bozieni, raionul Hînceşti, 
şi lui Tudor Beleţchi din satul Corneşti, 
Ungheni. La compartimentul dans, pe 
locul i s-a clasat ansamblul „Vîntuleţ” 
din municipiul Bălţi.

De data aceasta, Parteneri princi-
pali ai primei ediţii a festivalului au fost 
Compania de stat „Teleradio-Moldova” 
şi  Centrul naţional de Conservare şi 
Promovare a Patrimoniului Cultural 
imaterial. sărbătoarea s-a încheiat cu un 
tradiţional terci ostăşesc şi mămăligă cu 
smîntînă.

Încă din vremuri demult apuse, în 
versurile şi în linia melodică a cîntecului 
de cătănie predominau sentimentele de 
înstrăinare şi de jale, pentru că tînărul, 
care urma să meargă la armată, lăsa aca-
să o familie, pe care o lipsea de braţele 
de muncă cele mai voinice. Unele cînte-
ce de cătănie, care fac parte din categoria 
înstrăinării, au pătruns şi în colinde.

Festivalul-concurs naţional ,,Cîntec 
de cătănie” se va desfăşura anual şi va re-
uni un număr mai mare de participanţi, 
inclusiv meşteri populari.

 să ne revedem, deci, cu drag, la ur-
mătoarea ediţie!

Locotenent major 
Natalia ANDRONACHi
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sincere felicitări căpitanului ion BUGA,  plutonieri-
lor adjutanţi Valeriu MATEi, Mircea RUsU, sergen-

ţilor inferiori  Nicolae BACiU,  Zoia CAZAC.  Fericire, 
sănătate, prosperitate şi zile senine! 

Cu respect, Divizionul de Artilerie „Prut” .

Felicitări sergentului Vladimir VEVERiŢĂ !  Ferici-
re, prieteni buni, baftă şi momente de neuitat. La 

mulţi ani!
Cu apreciere,  

din partea colegilor din cadrul Companiei 3 Forţe speciale,  
Batalionul cu Destinaţie specială.

La mulţi ani medicului Elena COROi, farmacistu-
lui Dumitru sTĂNiLĂ. sănătate, realizări pro-

fesionale, iar buna dispoziţie să vă însoţească zi de zi 
alături de cei dragi. 

Cu mult respect,  
colectivul spitalului Clinic Militar Central.

sincere urări de bine, sănătate şi fericire locotenent-colone-
ilor Anatolie ZAVTUR,  Vladislav PROCOPii,  Anatolie 

BUCUCi,   Alexandru BURUC,  maiorilor ion ŢîNEVsCHi, 
Roman GOJAN,  ion COZMA, căpitanului Dorin ORGHi-
AN,  locotenenţilor majori ion ROBU,  Petru ARABADJi, 
plutonierului adjutant Natalia GOJAN,  plutonierului ma-
jor Ana BURLEA,   plutonierilor Liliana GORAŞ,  Natalia 
BRAGA-BABAN,  sergentului major Mihail TURANiN, 
sergenţilor Victor GîNJU,  irina RUCAViŢA,  funcţionarilor 
Vladimir GHERMAN,  silvia DULsCHi,  Violeta GUŢAN,  
Mihail POPOViCi, svetlana CEBOTARi,  Victor RAiLEAN,  
Vladimir FURTUNA,  Constantin MANOLACHi, Ana GU-
NEVOi,  irina NisTiRiUC. La mulţi ani! 

Cu respect, 
din partea colectivului Academiei Militare

 „Alexandru cel Bun” .

Felicitări locotenent-colonelului Nicolae DREGLEA,  
căpitanilor Ecaterina BODRUG,  Grigore ADAM,  

locotenenţilor majori sergiu BLĂNUŢĂ,  Rodica BU-
JENiŢA, Alexandr DiLiPOViCi,  locotenenţilor Vitalie 
sOCOLOV,  Vladimir CiORNîi,  Piotr TOFAN,  plutoni-
erului adjutant Anatol BATRîNCEA,  plutonierului ma-
jor Veronica ANTOCi,  plutonierilor Elena TUTUNARU,  
Adrian PAŞA, sergentului inferior Ecaterina MACARi- 
NisTiRiUC. Le dorim multă sănătate,fericire,dragoste 
de la cei ce vă înconjoară, stabilitate materială, noroc şi 
voie bună. La mai mult şi la mai mare!!!

Cu respect, 
din partea colectivului Brigăzii „Ştefan cel Mare”.

La mulţi ani urăm doamnei Valentina FLORA! 
Cele mai frumoase urări de bine, urcuşuri în 

viaţă, bunăstare în familia DVs şi numai zile senine 
în faţă.

Cu respect, 
din partea doamnei Nadejda PLĂCiNTĂ.

Un sincer la mulţi ani! cu ocazia zilelor de naşte-
re urăm maiorului Andrei URsU, căpitanu-

lui Valeriu GALAiCU, locotenenţilor majori Dmitri 
COBîLEAN, Dorin NAZARiA, Dmitrii  NEGRUŢA, 
locotenentului Octavian VAsCAUŢAN, plutonierilor 
adjutanţi Leonid APOsTiCĂ, svetlana BOiCO, Mihail 
CEBAN, plutonierilor Vitalie ANTOCi, Veaceslav MO-
RARi, Liudmila ROBU, sergenţilor Alexandru MORA-
REsCU, Mihail GRECU, Vadim GRiGORiU, sergenţi-
lor inferiori Nicolae CHiLiMARi, Denis VANGHELi, 
caporalilor Mihail BEJiNARi, Rinat CHiRiAC, solda-
ţilor Dumitru MUNTEANU, Vasile CERNEi,  Artur 
PURiCi, Veaceslav POPOV,  ion MURAFA. sănătate, 
realizări personale şi profesionale, prosperitate, bucu-
rii, fericire, mult noroc şi dorinţe împlinite. 

Cu respect, 
colectivul Brigăzii 1 infanterie motorizată „Moldova”.

sincere felicitări  maiorului Veaceslav BACALU, lo-
cotenentului major  Natalia iLCO,   locotenentului 

Andrei BOTNARi,  plutonierilor adjutanţi  Afanasie 
NAsTAs,   Artur  CHEOsEA, caporalului  Dumitru 
MUsTEAŢĂ, funcţionarului  Andrei  MUNTEANU. să 
aveţi parte de cele mai frumoase clipe în viaţa perso-
nală şi în cea profesională şi norocul să vă însoţească 
pretutindeni.

Cu respect, 
din partea colectivului Brigăzii „Dacia”.

Felicitări colonelului Mihail PĂDUREAN, căpitanilor 
serghei sECU,  sergiu NiCULiŢĂ,  locotenenţilor ma-
jori Natalia AVRAM,  Alexandru sEVERiN, locotenen-
ţilor iana GîsCĂ, Veaceslav sEU,  plutonierilor majori 
Zinaida GURĂU,  Lucica ZMEU, Andrei sAVA, Aliona 
ZDROC, plutonierilor Veronica COJOCARU,  Nioni-
la GLAVAN,  Vera POPA,  sergentului major  Natalia 
MARDARi,  sergenţilor Vitalie BOsTANiCA,  Tatiana 
ABRAMŢOVA,  Ludmila MOROi,  Aliona NiCULiŢĂ,  
serghei ARsENi. să aveţi parte de ce este mai frumos în 
viaţă, sănătate, bucurii de la cei apropiaţi şi cer senin 
deasupra capului.

Cu respect, 
din partea colectivului Batalionului de Gardă

O felicitare pentru tine
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Cariera militară oferă următoarele avantaje:
• loc de muncă garantat;
• salariu lunar de la 3000 lei pînă la 6000 lei  
(în serviciul militar în Forţele de menţinere a păcii);
• asistenţă medicală şi tratament gratuit;
• instruire  gratuită – continuarea studiilor în instituţiile 
de învăţămînt militar din ţară şi peste hotare; 
• studierea limbilor străine;
• pensie garantată la numai 25 de ani de serviciu  
sau 17 ani de activitate în Forţele de menţinere a păcii;
• posibilitate de a participa în misiuni de menţinere a 
păcii sub egida onu şi osce

Armata Naţională 
angajează în serviciul  militar  prin  contract

ministerul apărării al republicii moldova angajează tineri 
cu vîrsta cuprinsă între 18 şi 35 ani în batalionul 22 de menţinere a Păcii, 

batalionul cu destinaţie specială „Fulger” şi alte unităţi militare

Condiţii de angajare
• să deţină cetăţenia doar a republicii moldova;
• „apt” medical  şi dezvoltare fizică bună;
• lipsa antecedentelor penale;
• posesor al actelor de studii gimnaziale (9 clase), liceale,  
bacalaureat sau superioare 

INFORMAŢII  SUPLIMENTARE:
centrul militar teritorial (secţia administrativ – militară ) din localitate 
telefon de contact: 022 252463, 022 252033;  
email: J1@army.md
adresa: md-2021, mun. chişinău,  şos. Hînceşti, 84, marele stat major  
al armatei naţionale,  direcţia personal
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Abonează-te la revista militară 

Oastea Moldovei
doar cu noi vei cunoaşte mai multe despre militari şi arme, 

cariera militară, aplicaţii şi antrenamente militare, 
participarea la misiuni internaţionale

FII ALĂTURI DE ARMATA TA!

Cu noi ARMATA este mai aproape !

abonamentele la revista „OASTEA MOLDOVEI” 
pot fi perfectate la orice oficiu poştal din ţară. 
preţul uni  abonament  anual, care include 
12 numere color  
constituie doar  91 lei 20 bani!

Studenţii Academiei 

Militare au abonat

39 de şcoli-internat din republica moldova 

la revista „oastea moldovei”  

pentru anul 2014.

email: oasteamoldovei@army.md
telefoane de contact:
022-25-22-52, 022-25-20-47,
022-25-20-45, 022-25-20-19, 
022-25-20-21


