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Anterior și fostul vicepreședinte al Parlamentului,
Alexandru Slusari, liderul asociației Forța Fermierilor, a
publicat unul din anunțurile de recrutare publicate pe
rețelele sociale, iar în luna aprilie curent, consilierul
Ministrului Afacerilor Interne din Ucraina, Anton
Gherașcenko, anunța că în Transnistria va avea loc o
campanie de mobilizare a bărbaților pentru războiul
din Ucraina.

Reporterii RISE Moldova au telefonat la un număr
indicat în anunț, prezentându-se drept șomer originar
din Bălți. Discuția a atins și probabilitatea de a fi
expediat pe frontul din Ucraina, precum și „beneficiile”
serviciului militar în armata rusă.

Totodată, RISE a reușit să afle ce funcții le sunt
propuse doritorilor de a fi militari prin contract 

Campania de recrutare în armata rusă a bărbaților cu vârsta de 19 – 40 de ani din stânga Nistrului este în plin
proces.

De câteva săptămâni bune, în spațiul online din regiune sunt diseminate mesaje precum că ar fi invitați să-și
desfășoare serviciul militar prin contract în armata rusă tineri cu vârsta de 19-40 de ani. Aceștia ar trebui să
dețină cetățenia rusă și până la 27 de ani să aibă măcar studii la nivel de școală profesională. Organizatorii
recrutării promit o remunerare de 30 de mii de ruble (circa 10 mii de lei).

„Federația Rusă vă asigură cu echipament, pachet social
și spațiu de locuit”, se mai spune în anunțurile care au
început deja să fie afișate pe străzi în apropierea locurilor
aglomerate, lângă universitate, școli și stații auto.

În adresa redacției noastre a fost expediat unul din astfel
de anunțuri. (foto de sus) Acestea au fost văzute la
Tiraspol, în s. Parcani, la ieșire din s. Chițcani și la ieșire
din Pervomaisk. Pe afiș nu sunt date despre armata în
care sunt recrutați pe bază de contract, fiind prezentă
doar emblema armatei rusești: steaua în culorile
drapelului rus. Numărul indicat este asemănător cu cel
din anunțurile online.

Noul simbol a început a fi folosit în 2014, este o stea
pictată în culoarea tricolorului rus.
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în cadrul grupului de forțe ruse din stânga Nistrului, cu
ce promisiuni sunt ademeniți locuitorii regiunii, dar și
cum se deosebesc condițiile reale ale serviciului militar
de cele din anunțuri.

Presupușii recrutori se numesc Klimov Serghei
Dmitrievici – „deținătorul” numărului de telefon indicat
pe poster, și Storojuk Alexei Vladimirovici – numărul lui
este indicat în textul anunțului distribuit prin
intermediul Telegram.

Grație extraselor obținute din unele baze de date rusești,
au aflat că și Klimov, și Storojuk, au același loc de muncă:
GOTR 

Fragment din dialogul cu unul din recrutori:

Reporter: […] — Care este durata contractului?

Alexei Storojuk: — Primul este pentru trei ani.

R.: — Pentru trei ani… Și poate fi prelungit?

A. S.: — Da. După primul contract, persoana adună niște
acte și încep a-i veni bani pe un cont separat în Rusia.
Pentru persoană este deschis un cont separat și acolo
încep a-i veni banii pentru ipotecă.

R.: — Da, am văzut că scria asta în anunț.

A. S.: — Păi, ca să înțelegeți. Avem persoane din Siberia,
Taganrog, Voronej, care se află la noi în serviciu deja de
13-18 ani. Acumulează sau chiar au și acumulat deja atâta
[pe contul special], încât pe urmă să nu-și ducă traiul
dintr-o pensie de nimic sau să muncească până la 65 de
ani, pentru a obține o pensie de civil.

La întrebarea despre probabilitatea de a fi detașat pentru
lupte în Ucraina, Storojuk a răspuns evaziv, calificând-o
„provocatoare”.

Inițial el a sugerat „angajarea ca hamal sau magazioner”,
dacă ținem la securitatea personală, ca apoi să ne
apostrofeze subtil: „Cu așa atitudine, veți fugi toată viața
de sine însuși. Aici – ca să fiu în siguranță, aici – ca să fiu
mai la călduț. Dar va veni o zi când vă veți pomeni că nu
aveți nimic, nici din spate, nici din față. Uite așa”.

R— Ce funcție aș putea avea în armată? Eu sunt persoană
civilă, nu sunt militar…

A.S. — Ce aveți în vedere? Chiar credeți că e doar cazul
Dvs.? Vă pare că toți se nasc cu pușca în mână? Dacă vrei
să înveți, atunci înveți. N-are nicio treabă că sunteți civil!
[…] Acolo [în armată] există funcții de țintași, mitraliori.
Există diferite funcții…

Ministerul Apărării al Republicii Moldova ne-a declarat într-un
interviu pentru Zona de Securitate că ministerul cunoaște
despre acest fenomen al recrutărilor în armata rusă.

„Legea Republicii Moldova expres interzice recrutarea pe
teritoriul nostru pentru a fi mercenar și aici sunt instituții care
găsesc și pedepsesc cetățenii Republicii Moldova. Nu contează
unde sunt recrutați, aici va fi greu de urmărit, dar ei pot fi
identificați ca mercenari. Ministerul Apărării cunoaște că în
regiunea transnistreană există mai multe campanii de lansare a
„marketingului” de recrutare în Armata Forțelor Armate a F.
Ruse. Noi cunoaștem că o mare parte din militarii GOTR sunt
locuitorii regiunii care au cetățenie rusă. Unde cei noi recrutați
vor fi propuși nu pot să vă spun.”

Recrutorii ruși promit un salariu care pornește de la 35 de mii
de ruble rusești (circa 600 de dolari), locuință oferită la
expirarea a cinci ani de serviciu militar, hrană de trei ori pe zi
și pachete suplimentare cu produse alimentare, un sortiment
vast de haine, servicii medicale gratuite, transport până la locul
de desfășurare a serviciului, posibilitatea de pensionare după
20 de ani și avansare în carieră.

Subiectul federalizării Republicii Moldova, plan ce a eșuat în
2003, a fost readus în discuție de către unul din funcționarii ce
se ocupă de chestiunea reîntregirii cu regiunea transnistreană. 
Șeful adjunct al Biroului de Reintegrare, Nicolai Țveatcov, se
arată convins că reintegrarea va fi realizată doar prin
federalizare. Cum va arăta acest model: o federalizare
aprofundată sau nu, oficialului de la reintegrare îi este greu să
spună la moment. Declarațiile în acest sens, dar și alte aspecte
controversate au fost expuse de Țveatcov în cadrul unei
emisiuni televizate de la postul afiliat socialiștilor, Primul în
Moldova.

În opinia șefului adjunct de la reintegrare, cheia de soluționare
a conflictului transnistrean va fi în redistribuirea atribuțiilor în
stat dintre Chișinău și Tiraspol. Redistribuirea, însemnând
federalizarea țării.

„Noi ne-am agățat de acest cuvânt (federalizarea n.r.) ce a luat o
conotație negativă, dar cu totul în zadar. Redistribuirea
atribuțiilor în țara noastră va avea un caracter oarecum
federativ. Republica Moldova are deja un subiect recunoscut,
Autonomia Găgăuză, care a lăsat o amprentă de principii
federative în construcția statului Republica Moldova.”



Astfel, Țveatcov a cerut, a doua zi după publicarea primei
știri despre opinia acestuia, dreptul la replică de la
redacția Zona de Securitate.

„Eu regret că, cuvintele care au fost spuse pot fi interpretate
ca susținerea unei poziții sau alteia. Vreau să subliniez că
modelul de soluționare a conflictului transnistrean, oricare
model, trebuie să fie discutat în cadrul instituțiilor
competente și în cadrul mecanismelor stabilite. Rog ca,
cuvintele mele să nu fie interpretate ca poziția oficială a
insiuției pe care o reprezint. Este opinia mea personală, am
încercat, deoarece eu sunt și cercetător, să explic teoretic
istoricul federalizării.”

DREPT LA REPLICĂ

Cert este că, oficialul a ținut să clarifice situația doar ce
ține de declarațiile sale referitor la conceptul federalizării,
nu și la faptul că a elogiat misiunea rusească de pacificare
de pe Nistru, spunând că este una „de succes”.

 S-a distanțat de declarațiile șefului adjunct și
vicepremierul pentru Reintegrare:

„Atâta timp cât va fi această guvernare, un model de
federalizare nu va fi acceptat. Este un element pe care l-au
împărtășit și guvernările anterioare, existând un fel de
consens la nivel național. Ne amintim de anul 2003, votul
din 2005. O federație presupune modificarea funcționării
statului. Asta ar însemna faptul că noi punem sub semnul
întrebării, în procesul de negocieri, Republica Moldova în
totalitate. Or, ceea ce discutăm noi în procesul de negociere
este statul regiunii de Est a țării, nu statutul Republicii
Moldova. Statutul țării, modul de funcționare a acestei țări
nu se pune în discuție, pentru că asta înseamnă că punem
sub semnul întrebării perspectiva de integrare europeană,
interesul național, existența acestei țări.”

Vicepremierul Oleg Serebrian a mai declarat pentru Vocea
Basarabiei că autoritățile vor elabora un proiect al
statutului juridic special al regiunii bazat pe suveranitatea
și integritatea teritorială a R. Moldova.

La birou acesta a venit pe timpul când șef pe reintegrare a
fost Vasile Șova, în calitate de consilier, iar în funcția de
șef-adjunct a fost numit de Olga Cebotari, viceprim-
ministru pentru reintegrare în Guvernul Chicu.

Profilul lui Țveatcov în găsiți pe pagina noastră web. 

Țveatcov vorbind despre criza din 2003, când a apărut
memorandumul Kozak, spune că: „federalizarea nu a fost
propunerea Federației Ruse. Acest proiect nu a fost propus
de Dmitrii Kozak, a apărut cu un an sau doi înaintea
includerii lui în procesul de reglementare. Eu consider că
acest termen, măcar și din punct de vedere teoretic, este
defăimat în zadar. Dar din nou, noi trăim în Moldova, la
noi acest termen a devenit o confirmare a prezenței
trupelor rusești pe teritoriul Republicii Moldova și cei care
nu se complac cu această idee o resping.

Mă repet, în procesul de reglementare a conflictului,
redistribuirea atribuțiilor în stat reprezintă elementul
cheie. Acesta din punct de vedere teoretic va însemna
federalizarea țării. Cât de profundă va fi și care va fi
modelul final, astăzi este complicat să spun.”

Aceste declarații au stârnit un val de critici și
nemulțumiri în societate, astfel conducerea Biroului l-a
impus pe Țveatcov să găsească o ieșire din situație
pentru a spune public că e doar opinia lui, nu și a
biroului. 

Proteste împotriva federalizării
30 noiembrie 2003
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Termenul de militarizare este unul foarte des folosit de
presa pro rusă, secretarul de stat spune că el este des
folosit pentru a induce în eroare.

„Ce înseamnă militarizare? Noi și așa suntem militari. Ei
cred că noi vrem să creștem numărul de echipament și
tehnică, ceea ce nu este adevărat. Noi vorbim despre
modernizare. Legea cu privire la sectorul de apărare
aprobată de Parlament spune că numărul de personal
rămâne același – 6500 de personal. Numărul de rezervă nu
pot să vi-l spun, dar vă dați seama că el nu este
multifantastic. Numărul de echipamente noi tot nu putem
să depășim.”

Moldova este parte la Tratatul cu privire la Forțele Armate
Convenționale în Europa, iar cantitatea de armament
permisă la nivel internațional Republicii Moldova este de

50 DE AVIOANE 

50 DE ELICOPTERE

200 TANCURI

200 PIESE DE ARTILERIE

180 PIESE DE INFANTERIE

*Moldova nu poate atinge acești parametri (din
considerente financiare), dar are dreptul să aibă, însă nu
mai mult.

O altă pistă de manipulare la acest capitol este că
Federația Rusă nu ar cunoaște ce se aduce în Moldova și
cum va fi folosit acest echipament. Cert este că, Guvernul
de la Moscova are acces la datele privind starea armatei
moldovenești, dar mizând pe necunoașterea acestui fapt
aruncă în spațiul informațional noi dezinformări.

Mai multe puteți vedea în interviul integral cu Valeriu
Mija.

MODERNIZARE, NU MILITARIZARE

Sectorul de apărare al Republicii Moldova a devenit în
ultimele luni ținta mai multor atacuri mediatice din
partea Federației Ruse, dar și a regimului separatist de la
Tiraspol. Odată cu anunțarea ajutorului în sectorul
militar din partea Uniunii Europene presa controlată de
Kremlin a luat o poziție comună de a învinui Moldova de
o pretinsă militarizare excesivă, folosind expresii ca
„pompare cu armament NATO”.

Am aflat de la secretarul de stat al Ministerului Apărării
Valeriu MIJA, ce echipament militar va fi procurat din cele
40 de milioane de euro promise de Consiliul European la
începutul lunii iulie, în beneficiul Forțelor Armate,
contravin sau nu principiului de neutralitate aceste donații
și care sunt factorii de insecuritate pentru țara noastră.

Valeriu MIJA:
„Pachetul de 40 de milioane vreau să vă spun că a fost
negociat, nu în martie, el a fost negociat în ianuarie –
februarie. A fost negociat proiectul pâna la începutul
razboiului, el absolut nu are legătură cu conflictul din
Ucraina sau cu soluționarea conflictului transnistrean.
Decizia că vor fi alocate aceste 40 de milioane a fost
anunțată la începutul lunii iulie.

Unde vor fi distribuiți acești bani? Aici vreau să menționez
că ministerul nu primește aceste resurse. Resursele sunt la
Uniunea Europeană, Ministerul Apărării înaintează
necesitățile cum noi vedem modernizarea, experții UE
verifică și după aia aprobă decizia și prin tender
transparent va fi procurat anumit echipament care va fi
livrat. Totul va fi la nivel bilateral.”

schimbarea platformelor de mobilitate – avem în
dotare mașinile blindate TAB – vom trece la IVECO
sau HAMWE;

Ce echipament urmează a fi procurat:

capabilitatea unui batalion de logistică (tot ce ar
avea nevoie un batalion);

apărarea cibernetică;

comunicare și control de comandă;

supravegherea spațiului (drone), armata nu are la
moment nicio dronă. 

*UE va procura echipamentul și ulterior îl va livra R.
Moldova, tot UE va verifica unde și cum a fost
instalat/operaționalizat. 

Valeriu Mija –
Secretar de Stat în domeniul
politicii de apărare, planificării
apărării naționale și
interoperabilității militare

https://youtu.be/TkKD0ZhxzPU


Noi pe social media
URMĂREȘTE-NE

ABONEAZĂ-TE

Buletinul va fi difuzat lunar și poate fi
abonat pe link-ul de mai jos sau pe pagina
noastră web
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