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Partea solemnă a evenimentului a 
fost consemnată de onorul pre-
zentat de garda de onoare con-
stituită în cinstea preşedintelui 

şi orchestra prezidenţială care a intonat 
imnul de stat. Totodată, în cadrul eveni-
mentului a fost citit decretul prezidenţial 
privind numirea ministrului Apărării în 
funcţie. 

Preşedintele interimar al R. Moldo-
va, Marian Lupu, a apreciat activitatea 
depusă de Vitalie Marinuţa în funcţia de 
ministru al Apărării în timpul primului 
mandat şi i-a urat succes în misiunea de 
a conduce Ministerul Apărării în compo-
nenţa noului guvern. 

„Ministerul Apărării a făcut progrese 
însemnate atît în desfăşurarea şi înche-
ierea procesului de analiză strategică a 
apărării, precum şi în îndeplinirea obiec-
tivelor din cadrul Planului Individual de 
Acţiuni (IPAP) R. Moldova-NATO. Este 
important ca în perioada imediat urmă-

toare să discutăm proiectul Strategiei 
Securităţii Naţionale şi cel al Strategiei 
Militare Naţionale, astfel încît să asi-
gurăm baza legală necesară pentru dez-
voltarea Armatei Naţionale”, a declarat 
Preşedintele interimar al R. Moldova, 
care a subliniat că eficienţa sistemului de 
apărare şi securitate este elementul cheie 
în reforma armatei. 

Comandantul Suprem a specificat că 
ofiţerii sînt coloana vertebrală a armatei, 
iar statul va avea grijă ca protecţia soci-
ală a corpului de ofiţeri şi familiilor lor 
să fie adecvată. În acest context, Marian 
Lupu a afirmat că atenţia specială va fi 
îndreptată spre soluţionarea problemelor 
cu privire la asigurarea cu spaţiu locativ 
a militarilor pe contract şi sporirea nive-
lului de salarizare. 

Ministrul Apărării a accentuat la rîn-
dul său că în timpul mandatului care i-a 
fost încredinţat, Armata Naţională îşi va 
face pe deplin datoria şi va răsplăti, prin 

devotament, curaj şi onoare încrederea 
de care se bucură din partea cetăţenilor. 

„Armata Naţională va evolua pozi-
tiv, deoarece procesele de reformă vor 
fi continuate. Obiectivele instituţiei mi-
litare vor fi axate pe dezvoltarea unei 
capacităţi de apărare credibile, moderne, 
eficiente şi interoperabile cu armatele oc-
cidentale. Totodată, vom continua profe-
sionalizarea treptată a Armatei Naţionale 
şi vom urmări, de asemenea, să consoli-
dăm statutul R. Moldova de contribuitor 
la securitatea globală şi la securitatea re-
gională”, a subliniat Vitalie Marinuţa. 

Ministrul Apărării a adăugat că în 
anul 2011 insuficienţa resurselor va fi cea 
mai mare problemă pentru Armata Naţio-
nală, de aceea armata va funcţiona cu teh-
nologiile de care dispune în prezent. Cu 
toate acestea, Vitalie Marinuţa şi-a expri-
mat speranţa că atenţia statului vizavi de 
sectorul de apărare va creşte exponenţial 
odată cu relansarea economică. 

„Este esenţial ca Armata Naţională 
să aibă sentimentul că nu este nedreptă-
ţită, în comparaţie cu celelalte categorii 
sociale. Am convingerea că actuala con-
ducere a ţării va dovedi că atunci cînd la 
nivel politic există preocupare, se găsesc 
soluţii, pentru ca partea socială să fie mai 
bine acoperită, deoarece militarii şi fami-
liile lor merită să aibă o viaţă mai bună”, 
a specificat ministrul Apărării. 

În vîrstă de 40 de ani, Vitalie Ma-
rinuţa este originar din satul Holercani, 
raionul Dubăsari. A absolvit numeroase 
instituţii de prestigiu - Şcoala Militară a 
trupelor aeropurtate din oraşul Reazan, 
Federaţia Rusă; Colegiul de Comanda-
ment şi Stat Major, SUA; Şcoala Navală 
de studii postuniversitare, SUA; Institu-
tul de Studii Politice şi Relaţii Internaţio-
nale, Moldova. Şi-a început cariera mili-
tară îndeplinind funcţia de comandant de 
pluton în Batalionul cu Destinaţie Speci-
ală “Fulger”, ocupînd succesiv, de-a lun-

gul carierei, funcţii pe linia specialităţii 
militare şi funcţii de specialist principal 
în planificare din Ministerul Apărării şi 
Marele Stat Major al Armatei Naţiona-
le. În perioada 2005 – 2006, a fost ofiţer 
pentru planificare politico-militară stra-
tegică în cadrul Comandamentului Cen-
tral al Statelor Unite, din Tampa, SUA. 

În iulie 2007, Vitalie Marinuţa a fost 
trecut în rezervă şi deţine în prezent gra-
dul de general de brigadă în rezervă. Din 
25 septembrie 2009 a deţinut funcţia de 
ministru al Apărării în cabinetul de mi-
niştri condus de premierul Vlad Filat, fi-
ind înaintat în această poziţie de Partidul 
Liberal. 

Vitalie Marinuţa este căsătorit şi 
educă doi copii. Vorbeşte fluent limbile 
franceză, engleză şi rusă.

Locotenent-colonel 
Alexandru JOSAN

Comandantul Suprem a participat la investirea ministrului Apărării
Preşedintele interimar al Republicii Moldova, Comandant Suprem al Forţelor Armate, Marian Lupu, a participat la ceremonia 

de investire în funcţie a ministrului Apărării, Vitalie MARinuţA, desfăşurată la sediul Ministerului Apărării

“...Ofiţerii sînt coloana vertebrală a armatei,  
iar statul va avea grijă ca protecţia socială a corpului  
de ofiţeri şi familiilor lor să fie adecvată”.
Preşedintele interimar al Republicii Moldova, 
Comandant Suprem al Forţelor Armate, Marian Lupu
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Guvernul Filat a fost învestit cu vo-
tul deputaţilor AIE, care au acordat 

vot de încredere Programului de guver-
nare propus de acesta. Pentru candidaţii 
propuşi la funcţiile de miniştri şi pentru 
Programul de guvernare prezentat de 
premierul Vlad Filat au votat toţi cei 59 
de deputaţi ai componentelor AIE în Le-
gislativ, iar opoziţia nu a votat. 

Prima şedinţă a actualului Guvern a 
avut loc la 19 ianuarie. Odată cu înves-
tirea noului Guvern, sesiunea extraordi-
nară a Legislativului a fost declarată în-
chisă. Deputaţii urmează să fie convocaţi 
în şedinţă plenară în prima săptămînă a 
lunii februarie.

Ministrul Apărării 
a depus jurămîntul

Şeful Marelui Stat Major, comandantul Armatei 
Naţionale, generalul de brigadă Iurie Dominic, 

a participat în perioada 25 - 27 ianuarie, la şedinţa 
Consiliului Parteneriatului Euro - Atlanitic (Euro-
Atlantic Partnership Council – EAPC), în formatul 
şefilor statelor majore generale ale aliaţilor şi par-
tenerilor, desfăşurată la sediul Cartierului General 
NATO din Bruxelles, Belgia.

Potrivit locotenent-colonelului Grigore Chiri-
că, şeful secţiei cooperare militară din cadrul Ma-
relui Stat Major, agenda evenimentului a inclus 
un singur subiect: „Implicările Noului Concept 
Strategic NATO asupra problemelor de securitate 
la nivel regional şi internaţional, precum şi asu-
pra programelor de parteneriat”. 

Sursa citată a mai adăugat că, în cadrul reu-
niunii, participanţii au fost solicitaţi să-şi expună 

opiniile pe marginea Noului Concept Strategic, 
care este documentul de bază al alianţei, aprobat 
la summit-ul NATO de la Lisabona în octombrie 
2010. Totodată, în timpul aflării la Bruxelles, co-
mandantul Armatei Naţionale a avut o serie de în-
trevederi cu omologii săi din România, Ucraina, 
Lituania, precum şi alte ţări, în cadrul cărora s-a 
discutat despre stabilirea şi intensificarea relaţii-
lor bilaterale în domeniul apărării. 

Consiliul Parteneriatului Euro - Atlantic, în for-
matul şefilor apărării din ţările membre NATO şi 
partenere, se întruneşte anual pentru a dezbate ches-
tiuni legate de siguranţa şi securitatea regională şi 
internaţională, în aria de responsabilitate NATO.

Locotenent-colonel 
Diana GRĂDINARU

Comandantul armatei în vizită
 la Cartierul General NATO

Ministrul Apărării Vitalie 
Marinuţa a depus jură-

mîntul de credinţă în 
faţa Preşedintelui interi-
mar Marian Lupu cu oca-
zia investirii guvernului 

Filat în plenul parlamen-
tului R. Moldova. 

Peste 300 de infanterişti, încorporaţi în toamna anului 2010, au 
susţinut primele trageri la instrucţia focului din armamentul 

de infanterie. Aceştia au efectuat trageri din pistolul mitralieră, au 
aruncat grenade de instrucţie şi au demonstrat pe viu ce au învăţat 
în sălile de clasă. 

Ministrul Apărării Vitalie Marinuţa i-a încurajat pe soldaţii 
aflaţi pentru prima dată în poligonul militar şi i-a felicitat cu pri-
mele trageri de luptă din perioada stagiului militar în Armata Na-
ţională. 

„Primele trageri de luptă nu se uită niciodată şi îi felicit pe in-
fanterişti cu prima probă de foc. Deşi soldaţii au avut emoţii şi nu 
au nimerit de fiecare dată în ţintă, pot să constat că ei s-au isprăvit 
cu acest examen”, a declarat  ministrul Apărării. „Instruirea în poli-
goanele militare este esenţială în programul de pregătire, deoarece 
în acest fel consolidăm cunoştinţele obţinute în sălile de clasă”, a 
adăugat Vitalie Marinuţa.   

Comandantul Brigăzii „Ştefan cel Mare”, colonel Oleg Ciulcov, 
a menţionat că soldaţii încorporaţi în Brigada „Ştefan cel Mare” în 
toamna anului 2010,  au trecut un curs de iniţiere în arta militară cu 
durata de patru săptămîni. Aceştia au studiat regulamentele milita-
re, au însuşit instrucţia de front, precum şi armamentul din dotarea 
Armatei Naţionale. Totodată, înainte de depunerea jurămîntului 
militar, soldaţii au trecut un curs de supravieţuire şi au fost testaţi 
psihologic pentru mînuirea armamentului. 

Tragerile de luptă desfăşurate la Baza militară de instruire 
Bulboaca fac parte din programul de instruire militară, iar scopul 
exerciţiilor este pregătirea şi dezvoltarea aptitudinilor de mînuire 
a armelor. De menţionat că odată cu finalizarea tragerilor de luptă, 
soldaţii vor încheia şi perioada de pregătire militară iniţială. În le-
gătură cu acest eveniment, la 4 februarie este planificată o ceremo-
nie de înmînare a certificatelor de absolvire a cursului respectiv.  

De remarcat în final că în conformitate cu sarcina de încorpo-
rare, în perioada noiembrie – decembrie 2010, în Brigada de Infan-
terie Motorizată „Ştefan cel Mare”, au fost încorporate circa 700 
de persoane.  

Soldaţii Brigăzii „Ştefan cel Mare” 
au susţinut probă de foc la Bulboaca 

Activitatea a fost prezidată de către ministrul Apă-
rării, Vitalie Marinuţa, cu participarea membrilor 

Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate. 
Programul întrunii a inclus prezentarea rapoartelor anu-
ale privind activitatea ştiinţifică şi audierea sugestiilor 
privind îmbunătăţirea acestui sector. 

În cadrul activităţii, ministrul Apărării a accentuat 
necesitatea dezvoltării domeniului de cercetare în ca-
drul Academiei Militare şi implicării active a cercetă-
torilor în sectorul militar, subliniind că în acest sens, 
Ministerul Apărării  va aloca bugetul necesar. „Cerce-
tările strategice de apărare şi securitate sînt un domeniu 
nou în Republica Moldova, care ar ajuta atît la luarea 
deciziilor politice, cît şi la informarea societăţii vizavi 
de acest sector. De aceea, consider că Centrul Studii 
Strategice de Apărare şi Securitate trebuie să reprezinte 
nucleul în domeniul  cercetării securităţii şi apărării na-
ţionale. Dar trebuie să se lucreze insistent asupra creării  
unei viziuni de dezvoltare pe termen lung a centrului, 
ca să cunoaştem care este planul de activităţi, temele de 
cercetare de bază, persoanele implicate şi, eventual, să 
planificăm un buget pentru proiecte speciale”.  

Potrivit locotenent-colonelului în rezervă Igor So-
fronescu, şeful Centrului de Studii Strategice de Apă-
rare şi Securitate, priorităţile stabilite pentru anul viitor 
vizează elaborarea strategiei activităţii ştiinţifice a Ar-
matei Naţionale şi a Academiei Militare. 

Locotenent major Inga MIhAILovA

Cercetarea ştiinţifică 
la ora de bilanţ

La Academia Militară a Forţelor Armate 
a avut loc conferinţa ştiinţifică de bilanţ 
privind activitatea de cercetare în peri-

oada 2009-2010 

Ministrul Apărării Vitalie MARinuţA  a asistat la prima şedinţă cu trageri de luptă a soldaţilor din Brigada 
„Ştefan cel Mare”, desfăşurată la Baza militară de instruire Bulboaca 

Contur şi emoţii la primul foc

Generalul de brigadă Iurie Dominic
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„Dacă vrem calitate, dacă 
vrem condiţii adecvate pen-

tru armată, în mod evident că statul 
trebuie să-şi asume această funcţie 
de asigurare şi de 
finanţare tehni-
co-materială”, a 
declarat Marian 
Lupu cu referire 
la finanţarea ar-
matei. „Este cert 
că alocările pen-
tru apărare trebu-
ie să fie mai mari 
decît în anul tre-
cut, pentru că o armată nu înseam-
nă un exerciţiu de supravieţuire - o 
armată înseamnă un exerciţiu de 
eficienţă”. 

Preşedintele interimar a sublini-
at că Armata Naţională este a tuturor 
- şi a Preşedinţiei, şi a Guvernului, 
şi a Parlamentului. „Armata este a 
ţării, de aceea trebuie să venim cu 
nişte soluţii bine puse la punct şi să 
tratăm armata aşa cum o merită”, a 
accentuat Marian Lupu. 

Cu ocazia depunerii jurămîntului 
militar, Comandantul Suprem i-a fe-
licitat pe cei peste 300 de soldaţi care 
au jurat credinţă Patriei şi a opinat că 
aceştia nu vor uita această zi nicio-
dată, deoarece ea marchează un nou 
început şi o nouă cale în viaţa lor. 

„Dragii mei soldaţi, îmi exprim 
convingerea că serviciul militar va 
fi foarte util pentru procesul vostru 
de dezvoltare, pentru autoorganiza-
re, pentru autodisciplinare, pentru a 
cunoaşte spiritul colectivist, spiritul 
de echipă, pentru a cunoaşte acele 

calităţi de care trebuie să dispună un 
tînăr, de care trebuie să dispună un 
bărbat. Vă doresc armată uşoară, dar 
concomitent vă doresc armată utilă, 

pentru fiecare dintre voi în parte şi 
pentru toţi împreună, pentru ca la 
sfîrşitul stagiului militar să plecaţi 
de aici mai bărbaţi, mai dotaţi cu in-
formaţii şi cunoştinţe, mai pregătiţi 
pentru această viaţă pentru că aveţi 
în faţă o cale lungă şi foarte impor-
tantă de parcurs. Nu uitaţi că, purtînd 

uniforma militară, aţi devenit o parte 
componentă a unui simbol important, 
a unui atribut important al ţării noas-
tre, precum este Armata Naţională”, 
a specificat Comandantul Suprem. 

Publicul numeros compus din in-
vitaţi de onoare, elevi şi studenţi din 
municipiul Chişinău, dar şi părinţii 

ostaşilor care îndeplinesc serviciul 
militar în termen au avut parte în 
cadrul evenimentului de un program 
interesant. Cercetaşii au demonstrat 
un exerciţiu tactic cu procedee de 
luptă corp la corp, iar orchestra mi-
litară a interpretat melodii îndrăgite 
de cătănie. Totodată, cetăţenii s-au 
familiarizat cu infrastructura, baza 
materială de instrucţie, tehnica mi-
litară, armamentul şi patrimoniul 
din dotarea brigăzii. Elevii au vizi-
tat cazarma militară, sălile de sport, 
biserica, terenul de minifotbal cu 
suprafaţă artificială, blocurile de in-
strucţie şi cantina. 

De menţionat că înaintea depu-
nerii jurămîntului militar, soldaţii au 
trecut un curs de iniţiere în arta mi-
litară cu durata de patru săptămîni. 
Aceştia au studiat regulamentele mi-
litare, au însuşit instrucţia de front, 
precum şi armamentul din dotarea 
Armatei Naţionale. Totodată, în ur-
mătoarele două săptămîni, soldaţii 
vor avea antrenamente practice la 
Baza militară de instruire Bulboaca, 
unde vor efectua trageri de luptă din 
armamentul de infanterie. 

În conformitate cu sarcina de 
încorporare, în perioada noiembrie 
– decembrie 2010, în Brigada de 
Infanterie Motorizată „Ştefan cel 
Mare” au fost încorporaţi circa 700 
de persoane.

Pulsul armateI

 
Cu ocazia depunerii jurămîntului 

militar, Comandantul Suprem i-a feli-
citat pe cei peste 300 de soldaţi care 
au jurat credinţă Patriei şi a opinat că 
aceştia nu vor uita această zi nicio-
dată, deoarece ea marchează un nou 
început şi o nouă cale în viaţa lor. !

Comandantul Suprem al Forţelor Armate: 
„Armata nu înseamnă 
un exerciţiu de supravieţuire, 
dar un exerciţiu de eficienţă”

Armata nu înseamnă un exerciţiu de supravieţuire, dar un exerciţiu de eficien-
ţă. Declaraţia respectivă a fost făcută de Preşedintele interimar al R. Moldova, 
Comandant Suprem al Forţelor Armate, Marian Lupu, în cadrul ceremoniei de 
depunere a jurămîntului militar, desfăşurată în Brigada de infanterie Motorizată 
„Ştefan cel Mare” din Chişinău. 

Felicitaţi de Comandantul Suprem

Textul solemn al Jurămîntului

Sobri şi cutezători
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- Domnule comandant-rector, care 
sînt cîteva dintre priorităţile pe care le-
aţi stabilit de la investirea în funcţie?

- În primul rînd,  priorităţile sînt 
determinate de misiunile pe care le are 
Academia Militară în anul de învăţă-
mînt 2010-2011. Aici  mă refer la in-
troducerea celei de-a doua specialităţi – 
Administrare publică. La etapa actuală, 
Academia Militară desfăşoară o activi-
tate intensă cu experţii NATO în privin-
ţa elaborării curriculelor la disciplinele 
care au fost introduse în procesul de 
învăţămînt. Acestea sînt leadershipul, 
relaţiile internaţionale în domeniul 
securităţii, relaţiile cu mass-media şi 
relaţiile civil-militare. Reieşind din 
aceasta, misiunea principală a Acade-
miei Militare este să treacă, începînd cu 
1 septembrie 2011, la noile programe 
de învăţămînt. La fel, eforturile noastre 

vor fi concentrate şi pe studiile de mas-
terat începînd cu anul acesta.  Aş mai 
vrea să evidenţiez faptul că vom pune 
accent şi pe activităţile practice desfă-
şurate cu studenţii, la pregătirea profe-
sională. Se are în vedere ieşiri frecvente 
la Baza militară de instruire Bulboaca, 
desfăşurarea cursurilor de supravieţuire 
în condiţii de cîmp, conducerea maşi-
nilor de luptă, trageri reale de luptă, 
aşa cum s-au executat în toamna anului 
precedent, cînd s-au efectuat trageri din 
sistemele de artilerie. Este un început 
pe care trebuie să-l dezvoltăm. Mai ales 
partea practică a managementului şi 
sperăm că o să avem succese la acest 
capitol.

- De ce a fost necesară transfor-
marea Institutului Militar în Acade-
mie Militară?

- Această transformare a fost dic-
tată în contextul dorinţei de dezvoltare 
a învăţămîntului cu profil militar. Se 
doreşte ca procesul instructiv-educativ 
să fie mai eficient  şi să răspundă ce-
rinţelor de formare a personalului mi-

litar. Tindem să aliniem învăţămîntul 
şi instrucţia la standardele europene, în 
acest mod, învăţămîntul militar să facă 
faţă criteriilor europene în concordan-
ţă cu Procesul de la Bologna.  Treptat, 
Academia Militară trebuie să devină un 
centru de cercetare ştiinţifică. Acum se 
fac precizări metodologice şi organiza-
torice privind desfăşurarea procesului 
de învăţămînt, se lucrează la manage-
mentul învăţămîntului militar. 

- Există cadre didactice suficiente 
pentru această schimbare de statut?

- La moment, există cadrele didac-
tice necesare. Dar pentru că am intro-
dus încă o facultate, cea  de comandă 
şi stat major, va trebui să  angajăm în 
cîmpul muncii mai mulţi colaboratori 
ştiinţifici şi să dezvoltăm  centrul de 
cercetări ştiinţifice care activează în ca-
drul academiei.

- Infrastructura academiei cores-
punde noilor cerinţe?

- Da, în mare parte. Mai avem pro-
bleme legate de materialul didactic. Va 

fi necesară îmbogăţirea fondului biblio-
tecii cu noi titluri, în special ştiinţifice. 

- Cum decurge colaborarea cu in-
stituţiile similare de peste hotare?

- La ora actuală, Academia Militară 
este parte componentă a unui Consor-
ţium, membrii căruia sînt reprezentanţi 
ai mai multor state care fac parte din ca-
drul Tratatului Parteneriat pentru Pace 
cu care desfăşurăm o colaborare inten-
să. În acest context, în luna mai a anului 
precedent am desfăşurat o conferinţă în 
care s-a pus în discuţie dezvoltarea în-
văţămîntului avansat, distribuit la dis-
tanţă la care au participat reprezentanţi 
din multe state europene. Iar astfel de 
întîlniri se vor organiza des.  În acest 
sens, colaborăm intens şi cu Universita-
tea Naţională de Apărare din România. 

- Transformarea Institutului Mi-
litar în Academie Militară presupune 
că deja va exista posibilitatea şi pentru 
fete ca să fie admise la studii?

- Încă nu s-a vorbit la acest subiect. 
Nu avem deocamdată condiţiile necesa-

re ca să cazăm domnişoare. Dar sperăm 
că în perspectivă se va schimba ceva. 

- În acelaşi context, transforma-
rea statutului unicei instituţii de în-
văţămînt superior cu profil militar va 
însemna şi creşterea numărului de 
admitere la studii?

- Deocamdată, academia rămîne la 
numărul constant de admiteri. Deoare-
ce această sarcină este stabilită de Mi-
nisterul Educaţiei şi Învăţămîntului în 
comun cu Ministerul Apărării. 

- Ultima întrebare, cum este, dom-
nule colonel, să gestionaţi activitatea 
unei instituţii de învăţămînt superior? 
Este mai dificil decît unitatea militară?

- Este un pic dificil, dar aici am înt-
îlnit un colectiv profesionist care s-a 
format de ani. La fel,  sînt foarte multe 
succese în dezvoltarea procesului de 
studii.  În calitate de comandant-rector, 
voi pune accent pe grija faţă de studenţi 
şi pe eficienţa şedinţelor practice. 

Locotenent major  
Inga MIhAILovA

“Stimaţi soldaţi, apărarea Patriei este un drept şi o da-
torie a fiecărui cetăţean. Odată cu depunerea jurămîntului 
militar, în care răsună trecutul istoric şi tradiţiile militare, 
dumneavoastră veţi deveni adevăraţi apărători ai ţării: 
responsabili, curajoşi şi plini de entuziasm”, a declarat co-
mandantul brigăzii, locotenent-colonel Andrei Grosu.  

După ce soldaţii au rostit cuvintele sacre: ”Servesc 
Republica Moldova!”, publicul numeros, compus din in-
vitaţii de onoare: comandantul Forţelor Terestre, general 
de brigadă Igor Cutie, ofiţerii din garnizoana Chişinău, 
veteranii Armatei Naţionale, dar şi părinţii ostaşilor, care 
îndeplinesc serviciul militar în termen, au avut parte, în 
cadrul evenimentului, de un program interesant. Cerceta-
şii au demonstrat un exerciţiu tactic cu procedee de luptă 
corp la corp, iar orchestra militară a interpretat melodii de 
cătănie îndrăgite.

După încheierea părţii festive, generalul de brigadă 
Igor Cutie a avut o întîlnire cu părinţii tinerilor ostaşi, în 
cadrul căreia d-lui a răspuns la un şir de întrebări, ce ţin 
de condiţiile din Armata Naţională, de perioadele de in-
struire şi multe altele. La fel, generalul de brigadă Cutie 
a încredinţat părinţii, că feciorii lor se vor întoarce acasă 
vii şi nevătămaţi. 

Totodată, oaspeţii s-au familiarizat cu infrastructura, 
baza materială de instrucţie, tehnica militară, armamen-
tul şi patrimoniul din dotarea unităţii. Părinţii au vizitat 
cazărmile, sălile de sport, biserica, blocurile de instrucţie 
şi cantina.

Părinţii au rămas mulţumiţi de condiţiile din brigadă. 
Unii din ei au venit cu un mesaj de mulţumire adresat con-
ducerii Brigazii “Dacia”. “Domnilor comandanţi, din nu-
mele tuturor părinţilor, vă aduc sincere mulţumiri, pentru 
grija dumneavoastră, manifestată faţă de feciorii noştri. 
Noi am rămas plăcut impresionaţi de condiţiile bune de 
trai şi de instruire. Cazarma modernă şi echipată respectiv 
le va deveni, cu siguranţă, drept casă, iar ofiţerii – drept 
dascăli”, a specificat Valentina Gaină, mama unui tînăr 
ostaş. 

Soldatul Andrei Colce ne-a relatat despre sentimentele 
ce le-a trăit după depunerea jurămîntului militar: “Eu şi 
camarazii mei ne mîndrim nespus de mult, că am paşit 
peste pragul şcolii bărbăţiei. Vom depune tot efortul ca să 

devenim bărbaţi şi patrioţi adevăraţi, ca părinţii noştri şi 
întreaga ţară să se mîndrească cu noi. În această scurtă pe-
rioadă de timp, de cînd îndeplinesc serviciul militar, deja 
am observat schimbări pozitive în caracterul meu. Sînt 
încrezut că, după ce voi încheia serviciul militar, mă voi 
întoarce acasă cu nişte deprinderi utile, care mă vor ajuta 
pe parcursul vieţii”, a specificat militarul.   

De menţionat că înaintea depunerii jurămîntului mili-
tar, soldaţii au trecut un curs de iniţiere în arta militară cu 
durata de patru săptămîni. Aceştia au studiat regulamen-
tele militare, au însuşit instrucţia de front, precum şi ar-
mamentul din dotarea Armatei Naţionale. Totodată, în ur-
mătoarele două săptămîni, soldaţii vor avea antrenamente 
practice la poligon, unde vor efectua trageri de luptă.

Dmitrii voSIMERIC

Absolvenţii cursurilor sînt 29 de mili-
tari care îndeplinesc serviciul militar 

pe contract în Armata Naţională, trei mili-
tari din cadrul Departamentului Trupelor 
de Carabinieri şi un militar din componenţa 
Serviciului de Grăniceri. Aceştia au finalizat 
cursurile în cadrul Centrului Lingvistic al 
Academiei Militare, iar instruirea lingvistică 
a durat 19 săptămîni. La sfîrşitul cursurilor, 
militarii au susţinut un examen de evalua-
re a abilităţilor lingvistice standardizat de 
NATO. 

„Ministerul Apărării are drept obiectiv 
formarea şi dezvoltarea abilităţilor de co-
municare verbală şi scrisă ale militarilor 
Armatei Naţionale, astfel încît aceştia să co-
munice fără bariere lingvistice cu colegii lor 
din armatele occidentale. Totodată, diploma 
de absolvire a cursului de limbă engleză 
oferă militarilor Armatei Naţionale posibi-
litatea de a beneficia de cursuri de speciali-
zare în instituţiile de învăţămînt militar din 
SUA, dar şi din alte ţări în care sînt predate 
cursuri în limba engleză”, a afirmat Vita-
lie Marinuţa, care a subliniat că instruirea 
lingvistică este una din cele mai importante 

priorităţi în formarea şi dezvoltarea carierei 
personalului militar. 

De menţionat faptul că Ministerul Apă-
rării dispune de cinci laboratoare speciali-
zate de studiere a limbii engleze, care sînt 
destinate pentru dezvoltarea competenţelor 
lingvistice ale militarilor Armatei Naţionale. 
Pînă în prezent Centrul Lingvistic a instruit 
peste 600 de militari ai Armatei Naţionale, 
iar datorită studiilor obţinute aceştia pot 
aplica pentru perfecţionarea cunoştinţelor în 
cadrul Programului Internaţional de Instrui-
re şi Educaţie Militară (IMET). 

Programul IMET este finanţat din bu-
getul Departamentului de Stat al SUA, iar 
în perioada 1994-2010, Ministerul Apărării 
a instruit prin intermediul acestui program 
circa 300 de militari ai Armatei Naţiona-
le în domenii precum infanterie, artilerie, 
transmisiuni, aviaţie, forţe speciale, logisti-
că, finanţe, medicină, justiţie, operaţiuni de 
menţinere a păcii şi cooperare militar-civilă, 
management şi achiziţii, politică militară şi 
relaţii internaţionale.

Locotenent-colonel 
Alexandru JOSAN

Ministrul Apărării Vitalie MArinuţA: 
„Instruirea lingvistică este una 
din cele mai importante priorităţi 
în formarea şi dezvoltarea carierei 
personalului militar” 

Ministrul Apărării Vitalie Marinuţa a înmînat diplomele de absolvire 
a cursurilor intensive de studiere a limbii engleze, 

în cadrul unei festivităţi desfăşurate în incinta Academiei Militare 
a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” 

Realităţi şi perspective la Academia Militară 
Interviu cu comandantul-rector al Academiei Militare a Forţelor Armate, 
colonel Mihail BUCLIş

„Se doreşte ca procesul instructiv-educativ să fie mai eficient  şi să răspun-
dă cerinţelor de formare a personalului militar. Tindem să aliniem învăţămîntul 
şi instrucţia  la standardele europene, în acest mod, învăţămîntul militar să 
facă faţă criteriilor europene în concordanţă cu Procesul de la Bologna”

Jurămîntul – 
sacru legămînt

Iarăşi aceste cuvinte au răsunat pe platoul Brigăzii de Infanterie motorizată “Dacia”
din oraşul Cahul. Pe data de 21 ianuarie, cei 250 de tineri, care au fost recent încorporaţi 

în Armata Naţională, au depus jurămîntul militar pentru Patrie şi neam. 
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Batalionul Geniu este o unitate militară de asi-
gurare de luptă formată la 16 octombrie 1992. 

Una dintre misiunile de bază ale batalionului este 
cercetarea, depistarea, identificarea, neutralizarea, 
transportarea şi nimicirea obiectelor explozive de-
pistate pe teritoriul Republicii Moldova. Efectivul 
batalionului a executat pînă în prezent circa 900 
misiuni de deminare, în urma cărora au fost nimici-
te 15733 de obiecte explozive. Efectivul batalionu-
lui a fost implicat inclusiv în nimicirea muniţiilor 
învechite din stocurile Armatei Naţionale. În cadrul 
proiectelor de nimicire a minelor antipersonal şi 
muniţiilor cu fragmente conform tratatelor inter-
naţionale, detaşamentele de distrugeri au nimicit 
135222 de muniţii învechite. În afară de aceasta, 
douăzeci de militari din componenţa batalionului 
au participat la operaţiunea internaţională post-con-
flict cu caracter umanitar din Irak, unde au nimicit 
395054 de obiecte explozive. Iar în luna septembrie 
2010, Batalionul Geniu  a fost decorat cu ordinul de 
stat „Credinţă Patriei”.  

Geniştii cred în Dumnezeu,  
în propriile puteri şi în noroc

Pe la mijlocul săptămînii precedente, într-o zi 
posomorîtă de iarnă, cu vizibilitate redusă şi ume-
zeală care îţi intra pînă la suflet, am luat calea spre 
Negreşti, acolo de unde pornesc numeroase gene-
raţii de militari de elită ai Armatei Naţionale speci-
alizaţi în arma geniu şi chimie.  La  porţile unităţii, 
ne-a „salutat” modest copia ordinului „Credinţă 
Patriei”, mîndria geniştilor militari. Iar pe platou 
ne-a întîlnit domnul maior Vitalie Gurulea, locţiitor 
comandant al Batalionului Geniu, care ne-a ghidat 
în lumea celor care-şi pun zilnic viaţa pe altarul se-
curităţii populaţiei. Toată lumea era concentrată în 
sălile de studiu şi doar cîţiva militari se instruiau 
afară, abia zărindu-se din cauza stratului consistent 
de ceaţă care ne-a împînzit la început de an. Ne era 
curios tot ce e legat de activitatea genistului militar, 
de aceea, nu am ezitat să punem atîtea întrebări cîte 
ne treceau prin minte. Şi la fluxul de întrebări am 
primit răspunsuri pe măsura aşteptărilor. În debutul 
comunicării, l-am întrebat pe maiorul Gurulea în ce 
cred geniştii. Şi răspunsul a sunat în felul următor: 
„În Dumnezeu, în propriile puteri şi în noroc”. Cînd 
mi-a zis de noroc, mi-a fugit involuntar gîndul la 
sintagma „noroc jucat la roata norocului”,  pentru 
că genistul îşi riscă viaţa la fiecare misiune de de-
minare pe care o execută pe teritoriul naţional sau 
internaţional. Ce m-a impre-
sionat întotdeauna la milita-
rii specializaţi în arma geniu 
este calmul care le domină 
ochii, uşurinţa cu care accep-
tă lucrurile ca pe un dat firesc 
şi, mai ales, optimismul. Or, 
geniştii sînt cei care au sfidat 
legile matematicii înlocuind 
cifra 13 cu 12 A . Geniştii sînt 
cei care au ridicat mănuşa 
aruncată de destin, sînt oa-
meni speciali, curajoşi, care 
scriu istorie şi care au toată gratitudinea celor din 
jur. De aici porneşte şi deviza unităţii “Cît nu-i va 
fi genistului de greu, el trebuie să ţină cont că face 
tot cu siguranţă, el n-are dreptul la greşeli în viaţă”. 
De la domnul maior am aflat că numai în anul pre-
cedent, echipa de genişti a deminat şi nimicit 1651 
obiecte explozive în  206 intervenţii. Solicitările 
parvin cel mai des din localităţile situate în raioane-
le Ştefan Vodă şi Anenii Noi, „ pe malul Nistrului, 
acolo unde s-au desfăşurat lupte în cel de-al Doilea 
război mondial”. 

Anul 2010 a fost unul foarte solicitat pentru ge-
niştii militari. Doar în luna septembrie a anului pre-
cedent geniştii au fost solicitaţi în satele din raioanele 
Nisporeni, Hînceşti şi Cantemir unde s-au desfăşurat 

operaţiuni de neutra-
lizare a obiectelor ex-
plozive. În apropierea 
satului Cociulia, raio-
nul Cantemir, în urma 
lucrărilor agricole, de 
către localnici au fost 
depistate 2 obiecte 
neidentificate. Echipa 
de genişti condusă de 
maior Ghenadie Bul-
gac, a cercetat locul 

indicat de săteni şi a identificat 2 grenade F-1, de 
producţie sovietică. Alte două proiectile de artile-
rie, calibru 105 mm, au fost descoperite în timpul 
lucrărilor de amenajare în gospodăria unui locuitor 
din satul Cîrneşti, raionul Nisporeni. La faţa locului 
a fost solicitat grupul de genişti condus de căpitanul 
Ion Chiriac. Tot în acea perioadă, echipa căpitanu-
lui Chiriac a neutralizat 2 grenade F-1 şi cartuşe în 
oraşul Hînceşti. Iar în primele zile ale lunii octom-
brie, echipa de genişti condusă de maiorul Vitalie 
Gurulea  s-a deplasat în satul Răscăieţi, raionul 
Ştefan Vodă şi a identificat un proiectil de artilerie, 
calibru 76 mm. Alte două mine de la aruncător, ca-
libru 82 mm, au fost depistate în oraşele Ungheni 
şi Căuşeni. Toate aceste misiuni au  grad sporit de 

pericol, „însă am luat toate măsurile de siguranţă 
pentru ca activitatea noastră să se desfăşoare fără 
nici un fel de incidente”, subliniază şeful statului 
major al batalionului, maiorul Andrian Efros. 

Militarii batalionului muncesc continuu, ca pro-
fesionişti adevăraţi. Cînd liniştea s-a spart din cau-
za zgomotului unui autovehicul, am aflat că geniştii 
au primit o nouă misiune în raionul Anenii Noi. În 
cîteva minute grupa desemnată pentru intervenţie a 
fost informată, instructată, s-a urcat la bordul auto-

mobilului, cu un zîmbet uşor urmărit de către noi 
toţi cei care ne aflam pe la mijlocul platoului, şi 
a plecat în întîmpinarea unei alte misiuni riscante, 
lăsînd urme adînci pe asfaltul umed şi plictisit de 
starea vremii. Aşa este genistul, zîmbeşte discret 
tète-â-tète cu pericolul. 

Cuvîntul lui Dumnezeu 
în armată

Un alt succes remarcabil al Batalionului Geniu 
care trebuie menţionat este disciplina impecabilă 
pentru care le-a fost înmînat fanionul transmisibil 
la sfîrşitul anului de instrucţie. Cum le reuşeşte 
geniştilor să se impună ca cei mai disciplinaţi mi-
litari? Răspunsul este simplu, „prin cultivarea valo-
rilor spirituale. În acest sens, mergem împreună cu 
întregul efectiv de militari în termen la fiecare mare 
sărbătoare religioasă la mănăstirea de la Ţigăneşti”, 
ne destăinuie secretul maiorul Gurulea. Între  Mă-
năstirea de la Ţigăneşti şi Batalionul Geniu s-a creat 
o legătură strînsă de cîţiva ani, „pentru că armata şi 
biserica sînt două surori gemene”, spune părintele 
Spiridon. „Armata şi biserica seamănă prin asculta-
re şi supunere. Biserica ascultă de canoane, iar sol-
datul ascultă de regulamentele militare”, opinează 
slujitorul bisericii. Părintele Spiridon este invitat la 
fiecare festivitate organizată în cadrul unităţii. „Am 
fost cu o binecuvîntare şi în ziua cînd batalionului 
i-a fost conferit ordinul „Credinţă Patriei” şi  am 
adus mulţumire lui Dumnezeu pentru acesta”, zice 
părintele Spiridon. La fel, dumnealui  oferă asisten-
ţă religioasă militarilor din unitate, vine cu  slujbe 
cu  sfinţire şi binecuvintează ostaşii care au trecut 
pragul batalionului. „Iar atunci cînd ne aflăm în 
post, bunăoară în postul naşterii Domnului, primim 
cu mare plăcere militarii în mănăstire pentru a se 
mărturisi, împărtăşi şi a asculta sfînta liturghie în 
fiecare duminică. Ne bucură foarte mult că unii os-
taşi au găsit cuvîntul lui Dumnezeu în armată. Şi 
dacă mai vorbim despre o asemănare între biserică 
şi armată este că ambele instituţii se plasează în to-
pul încrederii cetăţenilor”, afirmă părintele duhov-
nicesc. 

Baie cu aspect modern

Şi pentru că Batalionul Geniu a luat un zece 
cu plus pe parcursul întregului an de instrucţie, 
au fost remuneraţi şi cu investiţii în infrastructură 
şi îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale militarilor 
în termen. În acest sens, a fost reabilitată baia os-
tăşească, proiectul valorînd circa 50 mii lei, bani 
alocaţi din bugetul Consiliului raional Străşeni. 
„Armata Naţională este un patrimoniu important 
al statului nostru, pentru că aici se educă dragos-
tea faţă de ţară,  de aceea am fost şi voi continua 
să fiu receptiv la solicitările militarilor. Sperăm, în 
anul 2011 să venim cu un nou  proiect de amenajare 
a unei săli de sport în această unitate”, a comuni-
cat domnul  Nicolae Robu, preşedintele raionului 
Străşeni, la ceremonia oficială de inaugurare a băii 
ostăşeşti. La eveniment a fost prezent şeful Mare-
lui Stat Major al Armatei Naţionale, generalul Iurie 
Dominic. Activitatea a debutat cu tăierea panglicii 
şi cu vizitarea sălii de baie care a fost complet rea-
menajată. Lucrările pentru reabilitare au durat circa 
o lună şi jumătate. Comandantul Armatei Naţiona-
le, generalul Iurie Dominic, s-a declarat mulţumit 
de lucrările de reabilitare a încăperii şi a mulţumit 
domnului Robu pentru suportul financiar acordat 
de către Consiliul raional Străşeni. „Consiliul raio-
nal Străşeni a fost întotdeauna receptiv la necesită-
ţile militarilor Armatei Naţionale care îndeplinesc 
serviciul în Batalionul Geniu şi a venit cu investiţii 
semnificative la renovarea cazărmii, iar acum a băii 
ostăşeşti. Noi vă sîntem recunoscători pentru aceste 
acţiuni de bună credinţă care conduc la dezvoltarea 
relaţiilor civil-militare”, a declarat domnul general.  
Iar în final, într-un cadru festiv, maiorul în rezervă 
Nicolae Robu a fost decorat cu medalia „În slujba 
patriei”, gradul III. 

Locotenent major Inga MIhAILovA 

 
Solicitările parvin  

cel mai des din localităţile 
situate în raioanele Ştefan 
Vodă şi Anenii noi, „ pe ma-
lul nistrului, acolo unde s-au 
desfăşurat lupte în cel de-al 
Doilea război mondial”. !

Geniştii cred în Dumnezeu, 
în propriile puteri şi în noroc

        „ Armata şi biserica seamă-
nă prin a scultare şi supu-
nere. Biserica ascultă de 
canoane, iar soldatul ascultă 
de regulamentele militare”, 
opinează părintele Spiridon.!

Batalionul Geniu „Codru” este prima unitate care s-a învrednicit, prin decret prezidenţial, de ordinul de stat „Credinţă Patriei”, 
clasa i, iar acest lucru vorbeşte despre recunoştinţa pentru toate meritele obţinute de această unitate în decursul anilor.

... o altă misiune
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Luna decembrie a reprezentat piatra de 
încercare pentru tinerii încorporaţi în 

rîndurile Armatei Naţionale în campania de 
toamnă. Potrivit locotenent-colonelului Vale-
riu Chilaru, locţiitor comandant Brigada „Şte-
fan cel Mare”, acest curs este esenţial pentru 
pregătirea iniţială a tinerilor ostaşi. Scenariul 
exerciţiului a început cu simularea unei situaţii 
tactice. Timp de 48 de ore, tinerii au executat 
deşteptarea pe alarmă la ora 05.00 şi, complet 
echipaţi, au pornit în marş pe traseul Brigada 
„Ştefan cel Mare” - Centrul de instruire Bul-
boaca. Tinerii au parcurs 15 km din itinerar pe 
jos şi alţi 30 km cu autovehiculele. Conform 
scenariului, compania a 4-a a batalionului a 
staţionat, iar compania a 2-a a mers la execu-
tarea tragerilor din pistolul mitralieră AKM 
la tirul din poligon. „La staţionare, compania 
a fost împărţită în 3 plutoane, fiecare pluton 
avînd misiuni speciale pentru supravieţuire”, 
comunică locotenentul major Alexandru Duca. 
Aceeaşi sursă informează că pentru asigurarea 
locului de staţionare, s-au instalat patrulele. 
„Scenariul exerciţiului de supravieţuire a in-
clus situaţii cît mai aproape de realitate. Osta-
şii au  amenajat locurile de preparare a hranei 
şi pentru întreţinerea şi reparaţia armamentului 
şi tehnicii militare”, afirmă domnul locotenent 
major. În acelaşi timp, în a doua secvenţă, alte 
două companii îşi pregăteau locul de staţiona-
re şi executau trageri de luptă. „Fiecare tînăr 
soldat a avut misiunea de a ochi două ţinte din 
5 cartuşe – prima ţintă în piept şi a doua în pi-
cioare”, informează domnul locotenent major. 
Iar a doua zi, la ora 05.00, tinerii soldaţi s-au 
pregătit la nouă locuri de instruire desfăşurate 
în cîmp. Şedinţele s-au încheiat la finalul zilei 
cu deplasarea în punctul de dislocare perma-
nent. Potrivit domnului locotenent-colonel 
Valeriu Chilaru, complexitatea exerciţiului a 
permis pregătirea, dar şi evaluarea iniţială a 
capacităţilor tinerilor ostaşi. 

Cîteva zile mai tîrziu, circa 300 de tineri 
care au depus jurămîntul de credinţă patriei 
s-au instruit la acordarea primului ajutor medi-
cal, aruncarea grenadei, deplasarea în cîmpul 
de mine, montarea şi demontarea  armamentu-
lui de infanterie, ocuparea poziţiei de tragere, 

îmbrăcarea măştii antigaz şi a costumului de 
protecţie individual, îmbarcarea şi debarcarea 
din autovehicule, aprovizionarea cu hrană în 
condiţii de cîmp, amenajarea genistică a loca-
şurilor de tragere, amenajarea locurilor pentru 
odihna efectivului, aruncarea grenadelor de 
mînă, ocuparea poziţiei de tragere, deplasa-
rea pe cîmpul de luptă. Potrivit locotenentului 
major Gheorghe Grecu, tinerii ostaşi şi-a dat 
toată silinţa pentru asimilarea informaţiei.  

Cele 11 locuri de instruire desfăşurate pe 
un perimetru vast te includ încă de la porţile 
centrului de instruire într-un veritabil cîmp de 

luptă. La periferia din dreapta, locotenentul 
Artur Ghilaş pregăteşte ostaşii la deplasarea  
în cîmpul de luptă  în linie  şi în unghi. Puţin în 
spate, locotenentul Alexandru Valciuc urmă-
reşte critic acţiunile a 25 de ostaşi la ocuparea 
poziţiei de tragere - culcat, în genunchi şi în 
picioare. În faţa noastră, în două rînduri, mili-
tarii se instruiesc la îmbarcarea şi debarcarea 
din autovehicul. Pe stînga, erau desfăşurate 
locurile de instruire la acordarea primului aju-
tor medical, antrenarea la îmbrăcarea comple-
tului individual  de protecţie condus de către 
locotenentul major Valeriu Popov,  şedinţele la 

studierea structurii armamentului de infanterie 
predate de către locotenentul Sergiu Blănuţă şi 
instrucţia la montarea şi demontarea armei cu 
locotenentul Andrei Apostol. Tinerii ostaşi sînt 
atenţi la fiecare detaliu. Pentru  soldatul Con-
stantin Viriuc, după trei zile de instrucţie, nu 
mai este o problemă îmbrăcarea costumului de 
protecţie individual în trei minute, iar  Ion Pos-
tolache se încadrează în 15 secunde la demon-
tarea armei AK 74, armă studiată pînă în cele 
mai mici detalii de către soldatul Gheorghe Ci-
aica.  La locul de instruire care viza amenaja-
rea locaşurilor pentru odihna efectivului toată 

lumea era concentrată la cele cîteva modele de 
corturi propuse de către locotenentul Valeriu 
Duşa – cele confecţionate din două, patru şi 
şase foi de cort, destinate pentru adăpostirea 
unui număr variat de persoane. De regulă, ne 
informează domnul locotenent, construcţia 
unui cort durează 10-15 minute. Valentin Do-
jitoru şi-a demonstrat măiestria la construcţia 
unui cort care adăposteşte trei persoane. Iar 
colegul său, soldatul Sergiu Popa, a muncit la 
amenajarea unui cort pentru o singură persoa-
nă. Ambii zic că aceste cunoştinţe le vor fi utile 
în viaţa cotidiană şi că tehnica de construcţie a 
unor astfel de corturi este uşoară. 

Alte trei locuri de instruire sînt amplasate 
în vecinătate.  Plutonierul major Dorin Ma-
caria vorbeşte despre rugurile tip haiducesc, 
fîntînă, steluţă, precum şi despre modalităţile 
de preparare a hranei în cîmp. Locotenentul 
major Andrei Frunză concentrează toată aten-
ţia tinerilor ostaşi la amenajarea locului pen-
tru postul de observare. Iar locotenentul Va-
dim Condrea demonstrează tehnica corectă de 
aruncare a grenadei de mînă. 

Militarii s-au instruit la aceste locuri de in-
struire prin rotaţie, pînă seara tîrziu. Iar după de-
punerea jurămîntului militar, au fost detaşaţi la 
Centrul de instruire Bulboaca pentru parcurge-
rea unor şedinţe complexe la tactica generală şi 
executarea unui marş la distanţa de 15-20 km. 

Locotenent major 
Inga MIhAILovA

Iniţiere în tainele cercetaşului
Tinerii ostaşi din Brigada „Ştefan cel Mare” sînt instruiţi la cursul de  supravieţuire în condiţii de cîmp

Potrivit domnului locotenent-
colonel Valeriu Chilaru, comple-
xitatea exerciţiului a permis pre-
gătirea, dar şi evaluarea iniţială 
a capacităţilor tinerilor ostaşi. !

         Pentru  soldatul Constantin  
Viriuc, după trei zile de in-
strucţie, nu mai este o pro-
blemă îmbrăcarea costumului 
de protecţie individual în trei 
minute, iar  Ion Postolache se 
încadrează în 15 secunde la 
demontarea armei AK 74 !

Urmează startul ... Acum gazele nu mai sînt periculoase

Primul “foc” al ostaşilor
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Asociaţia „George C. Marshall - 
Republica Moldova” este o structu-
ră asociativă care întruneşte o bună 
parte din absolvenţii moldoveni ai 
Centrului European pentru Studii 
de Securitate „George C. Marshall”. 
Asociaţia a fost înregistrată la Minis-
terul Justiţiei la 21 septembrie 2000, 
nr. de înregistrare 1533 şi are ca scop 
informarea societăţii civile despre 
activitatea Centrului European pen-
tru Studii de Securitate în numele lui 
George C. Marshall, din Garmish-

Partenkirchen (Germania), răspîn-
direa cunoştinţelor despre valorile 
societăţii democraţiei liberale. 

Cu prilejul aniversării a 10 ani 
de la crearea Asociaţiei „George C. 
Marshall” la Chişinău s-a desfăşurat 
a VI-a masă rotundă „Securitate prin 
Cooperare”, în cadrul căreia au fost 
puse în discuţie probleme ce ţin de 
securitatea regională şi naţională în 
contextul relaţiilor Chişinău – Bucu-
reşti. Materialele întrunirii, precum 
şi mai multe studii realizate de ab-

solvenţii Centrului Marshall din Re-
publica Moldova, au fost publicate 
într-o culegere aparte cu denumirea 
deja devenită tradiţională - „Securi-
tate prin Cooperare”. În culegere sînt 
publicate şi materiale puse la dispo-
ziţie de colegii noştri din Republica 
Moldova şi România.

Asociaţia „George C. Marshall” 
din Republica Moldova va continua 
dinamic şi eficient, complementar la 
acţiunile guvernamentale, să susţină 
procesul de integrare a ţării noastre 
în organizaţiile politice, economice 
şi de securitate europene şi euroat-
lantice prin organizarea de conferin-
ţe, mese rotunde, editare de cărţi şi 
reviste, publicarea altor materiale, vi-
zite ale personalităţilor internaţionale 
în Republica Moldova.

Profit şi pe această cale să aduc 
sincere mulţumiri colegilor care cu 
bunăvoinţă au răspuns la iniţiativa 
de a edita această culegere, ce com-
pletează plenar agenda Asociaţiei 
absolvenţilor Centrului „George C. 
Marshall” din Republica Moldova. 

Andrei CovRIG, 
colonel (rez.), preşedintele 

Asociaţiei „George C. Marshall” 
din Republica Moldova

Solicitarea de familiarizare a elevilor 
cu activitatea Armatei Naţionale a venit 
din partea doamnei Olga Lisenco, profe-
sor-diriginte al clasei a IX-a, gimnaziul 
din Stolniceni. „Părerea mea este că tre-
buie să facem cunoscuţi tînăra genera-
ţie cu arta militară, cu istoria naţională 
şi cu ceea ce înseamnă dragoste faţă de 
ţară, pentru ca ei să pornească mai uşor 
pe drumurile apărării. Astfel să înveţe 
să  lupte pentru cetăţean, pentru locul de 
unde a pornit, pentru mamă, pentru cei 
pe care îi iubeşte. Cred că aceste valori 
se cultivă mai bine de cînd tinerii se află 
pe băncile şcolii, de aceea am hotărît să 
vin cu iniţiativa organizării unei vizite 
într-o unitate militară a Armatei Naţio-
nale, ca elevii să vadă că armata înseam-
nă disciplină, acurateţe, responsabilitate 
şi este ceva frumos. Discipolii mei sînt 
atît de frumoşi, de înalţi şi puternici, în-
cît îi văd pregătiţi pentru această nobilă 
datorie a fiecărui bărbat. Dar, totodată, 
această curiozitate a lor a pornit şi de la 

ei înşişi, mai ales după ce militarii, în 
toamna lui 2010, au participat la săpătu-
rile arheologice din localitatea noastră”, 
menţionează doamna Lisenco. 

Grupul de elevi a fost însoţit pe par-
cursul excursiei de către locotenentul 
Alexandru Cornei care ne-a informat că  
Centrul Militar Teritorial Hînceşti este 
într-o bună colaborare cu instituţiile de 
învăţămînt din raion. Potrivit locotenent-
colonelului Viorel Miţelea, şeful secţiei 
militaro-patriotice, Centrul de gestiona-
re a efectivului Armatei Naţionale, astfel 
de activităţi se încadrează în planurile de 
educaţie militaro-patriotică a tinerei ge-
neraţii şi contribuie la promovarea ima-
ginii Armatei Naţionale în societate. 

Excursia în Armata Naţională a pus 
amprenta pe decizia elevului Gheorghe 
Cebotari de a îndeplini serviciul militar 
în termen. „Mă aflu pentru prima dată 
într-o unitate militară şi am rămas im-
presionat de cele văzute aici. Vreau să 
vin şi eu la armată, să încerc şi această 

şcoală, aşa cum au făcut-o mulţi prieteni 
de-ai mei”, ne spune ferm elevul cla-
sei a IX-a. La fel de informativă a fost 
această vizită şi pentru Ecaterina. „As-
tăzi, am aflat date din istoria ţării, mi-a 
plăcut arborele genealogic şi armele 
care datează din perioada domniei lui 
Ştefan cel Mare, expuse în Muzeul Ar-
matei Naţionale. Cît despre băieţii care 
merg la armată, cred că îşi formează alt 
comportament şi devin mai atenţi faţă de 
fete”, opinează Ecaterina. 

De menţionat că militarii Armatei 
Naţionale au participat în toamna anului 
precedent la săpăturile arheologice din 
pădurea localităţii Stolniceni, Hînceşti, 
unde a fost atestată prezenţa culturii ge-
to-dacice şi au fost descoperite muniţii 
din perioada celui de-al Doilea război 
mondial.

Locotenent major 
Inga MIhAILovA

Elevii cunosc 
ArmATA

Un grup de circa 30 de elevi de la  Gimnaziul „Antonie Plămădeală” din Stolniceni, 
Hînceşti, a efectuat o excursie în Armata Naţională. Programul a inclus vizitarea Muzeului 

Armatei Naţionale şi a Brigăzii „Ştefan cel Mare” unde elevii au cunoscut infrastructura uni-
tăţii, condiţiile de trai şi activitate ale militarilor în termen, biserica, cantina, sala de sport, 
tehnica şi armamentul din dotare şi au avut posibilitatea să discute cu tinerii care îndepli-

nesc datoria constituţională faţă de patrie. 

Securitate prin Cooperare

Ministrul Apărării Vitalie Marinuţa 
a transmis peste 30 mii lei unui 

angajat al Armatei Naţionale pentru 
tratamentul copilului său care suferă 

de o patologie a coloanei vertebra-
le, în timpul unei vizite efectuate la 
domiciliul familiei Creţu din oraşul 

Căuşeni

Inguţa Creţu are 13 ani şi a fost diagnosti-
cată cu scolioză displastică de gradul patru 

la coloana vertebrală. Deşi primele semne ale 
maladiei s-au făcut vizibile la vîrsta de pa-
tru ani, medicii au constatat abia nu demult 
că o intervenţie chirurgicală este inevitabilă. 
În decembrie 2010, fetiţa a fost internată la 
Centrul Mamei şi Copilului şi a supravieţuit 
unei operaţii care a durat 15 ore. Deşi medicii 
susţin că operaţia a fost reuşită, fetiţa trebuie 
să suporte alte cîteva operaţii pentru a fi com-
plet vindecată. 

Părinţii copilului, Andrei şi Nina Creţu, 
care mai educă un băiat, sînt optimişti că feti-
ţa lor se va face bine. Ei speră că oamenii de 
bună credinţă îi vor ajuta, în măsura posibili-
tăţilor, să adune banii necesari pentru o nouă 
intervenţie chirurgicală. Andrei Creţu este an-
gajat ca şofer la o subunitate de radiolocaţie a 
Armatei Naţionale, iar Nina Creţu este secre-
tară într-o şcoală din oraşul Căuşeni. Aceştia 

spun că au o situaţie materială modestă, iar 
operaţiile de acest gen sînt foarte costisitoare. 

Ministrul Apărării a afirmat că Ministe-
rul Apărării a reacţionat la adresarea familiei 
Creţu pentru că orice copil merită să aibă o 
copilărie fericită şi o viaţă sănătoasă care să-i 
permită să se dezvolte şi să-şi transforme vi-
sele în realitate cînd va creşte mare. 

„Este un gest civic menit să sensibilizeze 
opinia publică, iar oamenii de bună credinţă 
să întindă o mînă de ajutor unui copil care 
are nevoie de susţinerea noastră”, a declarat 
Vitalie Marinuţa, care a precizat că banii au 
fost adunaţi benevol de militarii pe contract şi 
angajaţii civili ai Armatei Naţionale. 

De menţionat că militarii Armatei Naţi-
onale şi-au mai demonstrat responsabilitatea 
civică în 2009, cînd au donat peste 100 mii lei 
pentru o fetiţă din raionul Donduşeni care avea 
nevoie de un transplant de rinichi. Totodată, în 
anul 2006, fetiţa unui militar al Armatei Naţi-
onale a fost operată pe cord datorită sprijinului 
financiar acordat de militarii şi angajaţii civili 
ai Armatei Naţionale, care au transferat în acest 
scop 100 mii lei. 

NOTĂ: Familia Creţu este recunos-
cătoare pentru orice ajutor financiar care 
va spori şansele de vindecare ale fetiţei lor. 
Pentru informaţii suplimentare cu privire la 
modul de transferare a banilor, contactaţi 
familia Creţu la telefonul GSM: 079445494 
sau adresa de E-mail: j1@army.md

Armata  Naţională s-a mobilizat 
pentru a ajuta o fetiţă din CăuşeniCu prilejul aniversării a 10 ani 

de la crearea Asociaţiei 
„George C. Marshall” la Chişinău 

s-a desfăşurat a VI-a masă rotundă 
„Securitate prin Cooperare”

Interes deosebit pentru 
muzeu

... şi Brigada “ştefan cel Mare”

Inguţa primind cadouri 
din partea ministrului Apărării
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La mii de km distanţă de acasă, într-o 
zonă răvăşită de conflicte, rămasă între 

hotarele trecutului,   militarii moldoveni  
au venit să promoveze pacea şi înţelegerea. 

Despre cum s-au adaptat noii realităţi, ce 
gînduri şi emoţii îi încearcă pe pacificatorii 
moldoveni ne-am propus să aflăm pe trepte. 
Militarii moldoveni care desfăşoară misiuni 

de observatori militari în Liberia, Sudan şi 
Coasta de Fildeş sînt la primul contact cu 

presa militară.

Operaţiunea de 
menţinere a păcii 
sub egida ONU în 
Coasta de Fildeş

Operaţiunea ONU din Coasta de Fil-
deş a început să funcţioneze la 4 

aprilie 2004, înlocuind Misiunea ONU 
din Coasta de Fildeş (MINUCI), o mi-
siune politică înfiinţată de Consiliul de 
Securitate în mai 2003 şi avînd ca man-
date facilitatea aplicării de către poporul 
ivorian a Acordului de pace semnat în 
ianuarie. În prezent, în Coasta de Fil-
deş desfăşoară mandate de observatori 
militari 3 ofiţeri din Armata Naţională. 
Coasta de Fildeş (oficial Côte d'Ivoire) 
este o ţară din Africa cu capitala în Yamoussoukro 
care continuă să fie frămîntată politic. Se învecinea-
ză cu Liberia, Guineea, Mali, Burkina Faso, Ghana 
şi are ieşire la Oceanul Atlantic în Golful Guineea. 
Aceasta se află pe coasta Africii de Vest şi are o 
suprafaţă de aproximativ 330000 km pătraţi. Statul 
este delimitat la est de Ghana, la nord de Burkina 
Faso şi Mali, precum şi la vest de Guineea şi Li-
beria. Potrivit formei de guvernare este republică - 
parlament unicameral, Adunarea Naţională este cu 
225 de scaune, membrii fiind aleşi prin vot popular 
o dată la 5 ani. Ţara este divizată în regiunea de 
nord care este  controlată de rebeli şi cea de sud 
controlată de autorităţile guvernamentale. Deviza 
naţiunii este “Unitate, disciplină şi muncă”.

 Din inimă de pacificator

Maiorul Sergiu Cirimpei a primit mandatul 
de pacificator  pentru Coasta de Fildeş la 6 martie 
2010, după ce a urmat o pregătire adecvată pentru 
desfăşurarea acestui tip de misiuni în ţară. După 9 
luni de executare a mandatului ONU în postura de 
observator militar, maiorul Cirimpei ne scrie că face 
faţă cu uşurinţă situaţiei în misiunea primită. „Cred 
că datorită instruirii pentru adaptabilitate sporită pe 
care am primit-o în Batalionul cu Destinaţie Spe-
cială, pînă a merge în misiune, am păşit „uşor” pe 

tărîmul acestui stat şi 
nu am avut dureri de 
cap la îndeplinirea mi-
siunilor puse în faţă. 
Primele zile în Coasta 
de Fildeş nu mi-au pă-
rut deosebite. În afară 
de faptul că era foarte 
cald, a fost exact ca 
orice altă dată cînd 
plecam din ţară”, zice 
pacificatorul moldo-
vean.  Iniţial, maiorul 
Cirimpei a fost repar-
tizat în grupa de ob-
servatori militari Bou-
na, regiunea Zanzan. 
“Iar după 6 luni de 
serviciu, am fost de-
taşat în grupa Yamo-

ussoukro”, ne scrie ofiţerul. Oraşul Yamoussoukro 
se află la aproximativ 230 km nord vest de Abidjan 
(capitala administrativă a statului).  Yamoussoukro 
are o populaţie de aproximativ 230 mii locuitori ce 
aparţin, aproape în întregime, grupei etnice Baule. 

Funcţia pe care o îndeplineşte maiorul Cirimpei 
în cadrul contingentului multinaţional vizează pla-
nificarea misiunilor grupei, actualizarea hărţilor şi 
a bazelor de date, întocmirea rapoartelor şi a totali-
zărilor ce ţin de executarea patrulelor,  instructarea 
efectivului grupei pentru acţiuni în cazuri excep-
ţionale. „În afară  de aceasta, la fel ca şi camara-
zii mei, execut patrule în aria de responsabilitate a 
grupei”. Pentru maiorul Cirimpei nu a existat nici 
un hop care să-i reducă din convingerea că se află în 
rolul şi locul potrivit. Deşi, ineditul, impactul cu o 

nouă civilizaţie întotdeauna iscă o serie de întrebări 
şi kilometri  de răspunsuri uneori prea sărăcăcioase, 
nerezistente şi umede la fel ca pereţii din locuinţe-
le băştinaşilor din Coasta de Fildeş. Este ţara altor 
oameni, nu a ta, oameni care însă „te tratează  cu 
respect şi cred în tine. Oameni care, în pofida tu-
turor neajunsurilor, sînt fericiţi, nu sînt mercantili, 
se bucură de rude, de darurile naturii, se bucură de 
viaţă”, aşa s-a zugrăvit prima impresie a pacificato-
rului moldovean Sergiu Cirimpei pe tabloul conti-
nentului african care mai are multe de spus. 

Fiecare zi în Coasta de Fildeş te aşează în băn-
cile şcolii unde se învaţă ABC-„darul” vieţii. „Da-
torită faptului că operaţiile de menţinere a păcii sînt 
diferite de alt tip de operaţii, pentru că sînt foarte 
sensibile de felul lor, în fiecare zi  am avut de în-
văţat cîte ceva, aşa precum ar fi să fiu mai calm 
şi să primesc mai uşor tradiţiile, cultura aborigeni-
lor”. Cu băştinaşii, ofiţerul intră des în contact  atît 
pe timpul executării misiunilor de  patrulare, cît şi 
în afara orelor de muncă. Dumnealui ne spune că 
cuvintele sînt cele care i-au mijlocit drumul spre 

inimile populaţiei băştinaşe.  „Iniţial, toţi localnicii 
aveau o atitudine foarte bună faţă de pacificatori. 
Acum însă, după alegerile prezidenţiale în Coasta 
de Fildeş din 28 noiembrie 2010, adepţii ex-pre-
şedintelui (domnul Laurent Gbagbo), precum şi 
forţele guvernamentale loiale ex-preşedintelui au o 
atitudine neprietenoasă, uneori ostilă faţă de pacifi-
catori”, subliniază domnul maior. 

Potrivit surselor mass-media, alegerile din 
toamna anului 2010 în Coasta de Fildeş au dus la 
o situaţie fără precedent, după ce ambii candidaţi 
la alegerile prezidenţiale au declarat că sînt învin-
gători şi au numit fiecare cîte un premier. La alegeri 
au participat fostul preşedinte, Laurent Gbagbo şi 
liderul Opoziţiei, Alassane Ouattarra. În acea pe-
rioadă, transmiteau sursele internaţionale mass-
media, mii de oameni s-au adunat pe străzile din 
Abidjan, la demonstraţii spontane antifranceze. Iar 
forţele militare loiale lui Laurent Gbagbo, care a 
refuzat să demisioneze după disputatele alegeri 
prezidenţiale, au început să atace şi să incendieze 
vehiculele ONU din Abidjan. 

Pacificatorii  moldoveni 
Ofiţerii Armatei naţionale participă, în calitate de observatori militari, în misiuni sub egida Onu din 2003. 

Circa 70 de militari au avut misiuni în Liberia, Sudan şi Coasta de Fildeş. În prezent, 6 ofiţeri moldoveni 
desfăşoară misiuni sub egida Onu

Misiunea ONU din Liberia a fost 
înfiinţată în baza rezoluţiei 1509 

/ 2003 a Consiliului de Securitate ONU 
pentru a contribui la aplicarea acordului 
de încetare a focului şi la derularea pro-
cesului de pace; a proteja angajaţii ONU, 
civilii şi facilităţile; a sprijini activităţile 
de asistenţă umanitară şi din domeniul 
drepturilor Omului; a asista autorităţi-
le în procesul de reformă a instituţiilor 
naţionale de securitate, inclusiv prin 
programe de formare profesională a po-
liţiştilor şi a unei armate noi, restructu-
rate. Actualmente, în Liberia desfăşoară 
mandate de observator militari doi ofi-
ţeri ai Armatei Naţionale.

Liberia între realitate 
şi imaginaţie 

“Încă din primele zile  mi-am dat 
seama că nu va fi o misiune uşoară”, 
ne scrie domnul locotenent-colonel 
vasile Croitoru care desfăşoară man-
datul de observator militar în Republi-
ca Liberia.

 
Încă de la sosirea pe tărîmul liberi-

an, locotenent-colonelul Vasile Croitoru 
a constatat că misiunea nu va fi dintre 
cele mai uşoare. Ţara contrastelor nu 
l-a primit cu braţele deschise, iar cea 
mai grea încercare nu a ezitat să vină 
din primele clipe. „Canicula din primele 

zile venea să-mi facă viaţa un coşmar”, 
scrie locotenent-colonelul Croitoru. Aşa 
că, primul lucru pe care l-a procurat ofi-
ţerul moldovean în Africa a fost un ter-
moreglor vechi, “dar util, pe care l-am 
instalat în odaia pe care o închiriez”. 
Privaţiunile locului în care lumea uită 
de tine l-au determinat pe ofiţerul nostru 
să-şi pună în aplicare  dexteritatea în im-
provizarea celor mai utile lucruri de pe 
lîngă gospodărie.  „Aici nu poţi să ceri 
prea multe, pentru că infrastructura sta-
tului a fost distrusă în urma unui război 
civil devastator cu durata de 14 ani. De 
aceea, încercam să îmbunătăţesc pe cît 
posibil condiţiile de cazare personale”, 
povesteşte observatorul moldovean. Fi-
ecare zi în Liberia aduce ceva nou, care 
îi descurajează uneori pe cei care veneau 
să promoveze pacea aici. Pe lîngă lup-
ta cu „palmele soarelui” şi preocupări-
le intelectuale legate de îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai, cea mai importantă şi 
„dureroasă” încercare de aici era legată 
de procurarea  hranei. „Aici se găsesc 
în abundenţă fructele tropicale, cu care 
însă nu te ţii sătul şi lipsesc totalmente 
legumele. Doar în capitala ţării, Monro-
via, care are o densitate de 425.000 lo-
cuitori, unde mergem cam o dată la două 
luni,  se poate de găsit şi procurat con-
dimente la preţuri extrem de mari - de 
exemplu,  1 kg cartofi  la preţul de  $ 6 
SUA”. De menţionat că un dolar liberi-
an  valorează  0.0138 dolari SUA. Luxul 

luminii era rezervat pentru locuitorii din 
Liberia. Cu ajutorul unui generator, doar 
ONU şi unii agenţi se asigurau cu ener-
gie electrică.

Lumea este foarte amabilă şi des-
chisă, dar şi la limitele disperării. “În-
cerci să fii prietenos cu ei, pentru că  te 
privesc cu speranţă”. În ce cred şi la ce 
speră localnicii mai este o taină pentru 
domnul locotenent-colonel Vasile Croi-
toru  pe care speră să o descopere pînă la 
sfîrşitul mandatului. 

Pentru că este un observator foarte 
activ,  după o serie de evaluări, loco-
tenent-colonelul Vasile Croitoru a fost 
numit la funcţia şef al echipei de Obser-
vatori Militari (Team Leader) şi a fost 
repartizat într-o  zonă de responsabilitate 
cu un grad sporit de risc. “Am primit în 
responsabilitate zona care are hotar cu 

Operaţiunea de menţinere a păcii sub egida ONU în Liberia

Copilărie tristă dar reală

Maiorul Cirimpei printre băştinaşi 
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După un tragic război civil în Sudan, între nor-
dul dominat de musulmani şi sudul ce doreşte 

obţinerea independenţei, război care a făcut două 
milioane de victime, a fost semnat un acord de 
pace, conform căruia părţile semnatare au anumite 
obligaţiuni. Misiunea ONU în Sudan are menirea 
de a monitoriza implementarea acordului,  Acordu-
lui Lărgit de Pace semnat la 9 ianuarie 2005 de gu-
vernul sudanez şi Mişcarea (sau Armata) de Elibe-
rare Populară din Sudan, îndeplinirea unor funcţii 
legate de asistenţa umanitară, precum şi protejarea 
şi promovarea drepturilor Omului.

Ochii trişti ai copiilor  
sudanezi

Din timpul Războiului din Golful Persic, cînd 
Sudan s-a declarat de partea dictatorului irakian Sa-
ddam Hussein, ţara traversează o perioadă de izo-
lare politică. Din 1983, aici se desfăşoară un război 
tragic civil între nordul dominat de musulmani şi 
sudul care urmăreşte obţinerea independenţei. Su-
danul este condus de fundamentalişti islamici din 
nordul populat de arabi. Prin intermediul a două 
dictaturi militare, aceştia şi-au supus cu cruzime 
minorităţile religioase de creştini şi de animişti, 
care locuiesc în sud. După un război civil care a du-
rat aproape douăzeci de ani şi a făcut aproape două 
milioane de victime, în 2003 - 2004 negocierile 
pentru pace au înregistrat progrese. La 5 ianuarie 
2005, s-a semnat Tratatul de pace de la Naivasha.

Sudan este cel mai mare stat din Africa şi al ze-
celea stat din lume ca mărime. Cu cît se înaintează 
spre sud, cu atît vegetaţia este mai săracă. La sud, 
în depresiunea Nilului Alb, se întind pădurile tropi-
cale şi marea mlaştină Sudd. La graniţa cu Egiptul, 
în nordul Sudanului, pe ambele maluri ale Nilului 
se află deşerturi în continuă expansiune. Dar pe cît 
de mare este statul, pe atît de deprimantă atmosfera 
întîlnită în rîndul aborigenilor. “Cu toate că capita-
la statului, oraşul Khartoum, este cel mai dezvoltat 
din ţară (acolo am parcurs cursul introductiv de  
3 săptămîni) e total diferit de acasă, ori chiar de 
multe alte oraşe occidentale. Cultura acestui oraş 
şi a nordului ţării în general este una similară ţări-
lor musulmane. Primele zile în această ţară le pot 
asemăna cu sunetul religios de la ora 5 dimineaţa 
al moscheelor, cu străzile aglomerate în drumul pe 

care urma să-l fac pînă la Statul Major şi nu în ulti-
mul rînd, căldura care din cauza aerului uscat e mai 
greu de suportat”, povesteşte căpitanul Ion Ţinev-
schi. Totuşi, acest tablou sumbru nu l-a descurajat 
pe observatorul nostru, pentru că ştia că degrabă va 
primi repartizare în sudul ţării, acolo unde a aflat 
din spusele colegilor că viaţa e mai bună, lucru care 
s-a adeverit.  

Căpitanul Ion Ţinevschi este la prima misiune 
de observator militar ONU, pentru care a optat vo-
luntar. „Orice am întîlnit în activitatea mea de ob-
servator militar, pînă în prezent, a fost o experienţă 
deosebită”,  destăinuie ofiţerul moldovean. Cu toa-
te că emoţiile începutului au trecut demult, undeva 
în stomac se mai ascund „fluturaşi” în fiecare di-
mineaţă cînd căpitanul Ţinevschi pleacă în misiune 
de patrulare în aria de responsabilitate. Experienţa 
trăită de ofiţerul moldovean vine să ne descopere o 
altă lume cunoscută de noi cu „case mici denumite 
,,tucul” construite din stuf şi lut, asemănătoare unor 
colibe. Mi se întîmplă  multe lucruri stranii aici.  
Văd oameni semigoi, foarte slabi şi foarte mulţi co-
pii,  dar puţini dintre ei cu zîmbetul pe buze”, zice 
observatorul moldovean. Şi multă disperare împle-
tită cu o speranţă care porneşte din inima acestor 
oameni care trăiesc la hotar cu jungla şi care poate 
să pară  aberantă  pentru unii oameni care au cres-
cut în alte condiţii. Dar chiar dacă oamenii sînt de-
busolaţi şi deprimaţi, aceşti oameni uimesc prin cu-
noştinţele lor şi setea de cunoaştere. Localnicii sînt 
permanent ocupaţi.  Activităţile de bază aici le con-

stituie pes-
cuitul, creşterea 
bovinelor, importul flu-
vial de bunuri şi mărfuri din 
alte regiuni ale ţării şi din ţările 
vecine. 

În cadrul grupului de observa-
tori militari, căpitanul Tinevschi este 
persoana responsabilă pentru planifi-
carea activităţii grupului. “De 4-5 ori 
pe săptămînă, fiecare observator militar 
este implicat în patrule în aria de respon-
sabilitate, ce au drept scop monitorizarea şi 
observarea securităţii în regiune. Localnicii, 
deşi speriaţi puţin de uniforma militară, sînt 
destul de amabili şi binevoitori, dornici de a 
împărtăşi problemele cu care se confruntă în 
viaţa de zi cu zi”, menţionează căpitanul Ion Ţi-
nevschi. 

în Africa

Ofiţerii moldoveni, deşi departe de casă, au 
întîlnit creştineşte sărbătorile de iarnă. În Su-

dan s-a pregătit o masă cu bucate dintre cele mai 
gustoase, “am aprins un rug mare în jurul căruia 
ne-am adunat toţi membrii numeroasei noastre fa-
milii de pacificatori şi am savurat din muzica cu 
ritm de sărbătoare”,  zice căpitanul Ion Ţinevschi. 
„În Coasta de Fildeş, aspectul întîlnirii sărbătorilor 
de iarnă se aseamănă în linii generale cu al nos-
tru. Băştinaşii sărbătoresc acest eveniment în sînul 
familiilor”, ne scrie maiorul Sergiu Cirimpei. Iar 
în Liberia, locotenent-colonelul Vasile Croitoru ne 

zice că a procurat un brăduţ artificial pe care l-au 
împodobit cum se cuvine. “În colectiv, avem şi 
cîţiva musulmani care au avut parte de toată aten-
ţia noastră”, afirmă locotenent-colonelul Croitoru. 
Dumnealui subliniază la fel că în perioada sărbăto-
rilor sporeşte numărul de cazuri excepţionale şi de 
furturi. “Lucru care se întîmplă din motivul că rata 
şomajului  în Liberia depăşeşte 85%, dar fiecare 
vrea să sărbătorească”.

 (Va continua)

Locotenent major Inga MIhAILovA

Operaţiunea de menţinere a păcii 
sub egida ONU în Sudan

Siera Leone şi Guinea, ţări cu aceleaşi probleme ca 
şi Liberia, uneori mai mari”. Iar după 6 luni de ser-
viciu, în care s-a bucurat de aprecierea colegilor din 
contingentul multinaţional, a fost transferat într-un 
alt perimetru care, cu toate neajunsurile de acolo, 
în scurt timp a ajuns un loc de vis în comparaţie 

cu locaţiile de la hotarele “de foc” în care a primit 
repartiţie în fază iniţială. Domnul locotenent-colo-
nel are în subordine 10 ofiţeri “de diferite naţiona-
lităţi,  căpitani şi locotenent-colonei, iar între noi se 
realizează un transfer real de experienţă” -  afirmă 
dumnealui. 

Spiritul sărbătorilor de iarnă 
pe tărîmul african

Căpitanul Ţinevschi împreună cu un coleg de misiune

Locotenent-colonel Croitoru printre copiii din regiune
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Ministerul Apărării va organi-
za marţi, 1 februarie, o nouă 

licitație de comercializare a celor 
şase avioane de vînătoare MIG-29, 
aflate în dotarea Armatei Naționale.

Şeful Direcției economico-fi-
nanciare a Ministerului Apărării, 
Vitalie Bucatari, a declarat că prețul 
inițial al lotului de tehnică scos la 
licitație constituie 8,5 mln dolari 
SUA şi a fost stabilit în urma unei 
expertize independente a stării teh-
nice a avioanelor de luptă. Bucatari 
a subliniat că aceasta este a patra 
licitație anunțată de Ministerul Apă-
rării, după ce primele trei, care au 
fost organizate pe parcursul anului 
2010, nu au dat rezultat din lipsă de 
cumpărători. 

Potrivit sursei citate, Ministerul 
Apărării alocă anual din bugetul 
său circa 500 mii lei pentru pază, 

întreținerea tehnică şi efectuarea 
altor lucrări curente de deservire a 
celor şase avioane MIG-29. În pre-
zent avioanele MIG-29 din dotarea 
Armatei Naţionale sînt în stare non-
zbor şi necesită reparații, estimate la 
circa 30 mln de dolari SUA. 

Şeful Comandamentului Forţe 
Aeriene, colonel Vadim Cemîrtan, 
a comunicat că după destrămarea 
Uniunii Sovietice, în dotarea Arma-
tei Naționale au rămas 32 de avioane 
de vînătoare de tip MIG-29. O mare 
parte din acestea, mai precis 21 de 
aparate de zbor de tip Mikoyan 
MiG-29, au fost vîndute Guvernului 
SUA în anul 1997, patru au fost vîn-
dute in Yemen, iar unul în România. 
Alte şase avioane, produse în 1988, 
după o reparație efectuată în Belarus 
la sfîrşitul anilor 90 ai secolului tre-
cut, au rămas în dotarea armatei.

Ministerul Apărării va organiza 
o nouă licitaţie de comercializare 

a avioanelor de vînătoare

Contingentul militar al Forţelor de 
Menţinere a Păcii ale Republicii Moldova 

îndeplinesc misiunea de menţinere a 
păcii în Zona de securitate din regiunea 

transnistreană a RM în baza acordului de 
soluţionare paşnică a conflictului armat 

semnat în vara anului 1992 de preşedinţii 
Federaţiei Ruse şi Republicii Moldova.

Menţinerea păcii în regiune se realizează prin 
intermediul posturilor mixte de menţinere a 

păcii care execută serviciul pe termen îndelungat 
timp de 3 zile şi sînt dislocate în preajma rîului Nis-
tru începînd cu satul Malovata Nouă, raionul Du-
băsari şi finalizînd cu satul Hadjimus, raionul Cău-
şeni, de asemenea şi observatorii militari din teren 
care monitorizează permanent situaţia în Zona de 
Securitate.

Şeful militar superior, contingent militar For-
ţe de Menţinere a Păcii – locţiitor şef Marele Stat 
Major, colonelul Aurel Fondos, avînd o experienţă 
vastă în operaţiuni internaţionale de menţinere a 
păcii, a stabilit drept prioritate relevantă îndeplini-
rea misiunilor formulate de comisia RM la CUC, 
activitatea în cadrul Comandamentului militar în-
trunit, colaborarea cu organele de drept şi ale ad-
ministraţiei publice locale, organizarea procesului 
de instruire a efectivului în condiţii reale, pregătirii 
Grupelor de reacţie rapidă şi a grupelor de întărire a 
posturilor, serviciului de gardă şi interior.

Pregătirea de luptă este pilonul de bază al înde-
plinirii cu succes a tuturor misiunilor pacificatoare 
în Zona de Securitate. Astfel contingentul mixt de 

menţinere a păcii din partea Republicii Moldova, 
la aplicaţiile mixte de verificare a disponibilităţii 
Grupelor de reacţie rapidă şi a grupelor de întărire 
a posturilor din 24-25 februarie şi, respectiv, 27-
28 octombrie 2010, au demonstrat rezultate bune şi 
profesionalism.

Întru menţinerea capacităţii de luptă, în fiecare 
trimestru Comandamentul Forţelor de Menţinere a 
Păcii întreprinde controale complexe de verificare a 
pregătirii de luptă a unităţilor de menţinere a păcii, 

executarea serviciului la posturile mixte de menţi-
nere a păcii, serviciului de gardă şi celui interior, 
starea moral-psihologică şi condiţiile de trai ale 
efectivului în bază de contract şi în termen.

De asemenea un capitol important în activitatea 
forţelor de menţinere a păcii este şi participarea la 
soluţionarea problemelor cotidiene ale populaţiei 
civile din Zona de Securitate care îşi găsesc soluţia 
doar în colaborarea eficientă cu autorităţile publice 
locale.

Colaborarea cu autorităţile publice locale se în-
treprinde la mai multe capitole, cum ar fi participa-
rea la diferite competiţii sportive raionale şi locale, 
participarea la sărbătorile naţionale şi locale.

Un aspect important în activitatea cotidiană a 
efectivului forţelor de Menţinere a Păcii de care 
depinde îndeplinirea cu succes a misiunilor ce le 
revin este educaţia spirituală a efectivului.

Comandamentul Forţelor de Menţinere a Păcii 
colaborează activ cu mănăstirea Chiţcani, mănăsti-
rea Saharna şi mănăstirea Hîncu, respectiv, asigură 
deplasarea efectivului la aceste lăcaşuri.

De asemenea participarea organizată a unită-
ţilor şi comandamentului FMP la campionatele 
sportive „Cupa Şefului Militar Superior”, “Cupa 
Contingentelor Militare”, şi campionatul de fotbal 
al raionului Dubăsari demonstrează importanţa ac-
tivităţilor desfăşurate şi promovarea sportului ca un 
mod de viaţă sănătos pentru activitatea cotidiană a 
efectivului FMP.

Clasarea echipei Comandamentului Forţelor 
de Menţinere a Păcii pe primul loc la minifotbal şi 
volei în cadrul competiţiilor sportive „Cupa Şefului 
Militar Superior” şi “Cupa Contingentelor Milita-
re” reflectă pregătirea fizică foarte bună a efectivu-
lui şi contribuie la promovarea imaginii contingen-
tului de pacificatori ai RM. 

Totodată misiunea principală  a pacificatorilor 
rămîne în continuare menţinerea păcii în Zona de 
Securitate şi depunerea eforturilor considerabile în 
procesul de reintegrare a Republicii Moldova.

maior Dumitru PoPILEvSChI 

Prin post şi rugăciune, cu slujbele 
noastre de veacuri, la care se adau-

gă colindele noastre tradiționale, iată 
am ajuns din nou să prăznuim Naşterea 
după trup a Domnului nostru Iisus Hris-
tos. Sfîntul Ioan Gură de Aur a numit 
această sărbătoare a Naşterii Domnului 
drept ”mama sărbătorilor creştine”, căci 
de acum, de  la Naştere, a început, prac-
tic, activitatea de mîntuire a neamului 
omenesc prin Hristos Domnul, Cel Năs-
cut din Fecioara Maria.

Prorociile Vechiului Testament pri-
vitoare la Mesia, ca şi cele făcute Fecioa-
rei Maria de către îngerul Gavriil, s-au 
împlinit acum, prin Naşterea Fiului Lui 
Dumnezeu. Venise „plinirea vremii„ de 
care le scria Sf. Apostol Pavel Galateni-
lor, „cînd Dumnezeu L-a trimis pe Fiul 
său„ (Gal. 4,4), ca să mîntuiască lumea.

Biserica creştin-ortodoxă 
sărbătoreşte la 25 dec. / 7 ian. Naşterea 
după trup a Domnului Iisus Hristos. 
Mîntuitorul s-a născut din Sf. Fecioara 
Maria, în peştera din oraşul Betleem din 
Iudeea, în zilele regelui Irod Idumeul, 
numit şi cel Mare, şi ale împăratului ro-
man Octavian Augustus. Prin venirea Sa 
pe lume s-au împlinit cuvintele lui Isaia 
prorocul, care spusese: „Iată, Fecioara va 
purta în pîntece şi va naşte Fiu şi se va 
chema Numele Lui: Emanuel (Isaia 7, 
14). Sfinții evanghelişti Matei ( cap. I şi 
II) şi Luca (cap. II) arată Naşterea Dom-
nului însoțită de minuni şi semne, ca: 
închinarea păstorilor, vestiți de îngeri; 
cîntarea îngerilor: „Mărirea întru cei de 
sus lui Dumnezeu şi pe pămînt pace, în-
tre oameni bunăvoire (Luca 2,14); apoi 
steaua care lumina calea magilor etc.

Deseori creştinii mai numesc săr-
bătoarea Naşterii Domnului şi Crăciun. 

Originea acestui cuvînt este foarte con-
troversată. După unii, ar fi de origine 
slavă. Dar cei mai mulți filologi îl consi-
deră de origine românească. Îl derivă de 
la Carnationem (mîncare de carne) sau 
de la Crastinum (ziua de mîine), ori de la 
Creationem (creație, zidire) ş.a.

Naşterea de acum două mii de 
ani este mereu actuală, este o realitate 
permanentă: Pruncul Sfînt este şi azi 
printre noi în Sfînta Euharistie sau în 
Împărtăşania la care ne cheamă pe toți; 
păstorii sînt de față în chipul ierarhilor 

şi al preoților care I se închină şi care-L 
slujesc neîncetat şi-L vestesc şi altora; 
magii sînt binecredincioşii care vin ne-
încetat cu darurile sau prin oasele lor: 
aurul credinței, smirna iubirii şi tămîia 
faptelor bune şi a nădejdei, prin care Îl 
cinstesc pe Iisus, devenit Învățătorul şi 
Părintele veacurilor. Amin.

Preot Nicolae ANdrieș,
cleric la biserica „Unirea„

cu hramul „Tuturor Sfinților 
români„ or. Chișinău  

Prestaţia de succes 
a pacificatorilor moldoveni

„iată, vă vestesc bucurie mare: 
astăzi în cetatea lui david 

s-a născut Mîntuitorul,
care este Hristos domnul!„

(Luca 2, 10 – 11)

Sărbătoarea Naşterii Domnului

MIG-29

o nouă misiune pentru pacificatori
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Anunţ 
privind cursurile de perfecţionare 

a competenţei profesionale pentru militarii prin 
contract şi rezerviştii Armatei Naţionale 

(reconversie profesională şi adaptare socială)
Ministerul Apărării anunţă selec-

tarea militarilor prin contract şi re-
zerviştilor Armatei Naţionale pentru 

frecventarea cursurilor de perfecţionare 
a competenţei profesionale (reconversie 

profesională) care se organizează cu 
suportul şi sprijinul financiar oferit de 

Misiunea oSCE în Moldova.

I. BAZA JURIDICĂ DE DESfĂŞURARE  
A CURSURILOR:

1. Art.22 al Legii nr.162-XV din 22.07.2005 
„Cu privire la statutul militarilor”;

2. Hotărîrea Guvernului nr.1042 din 
19.09.2007 „Pentru aprobarea Regulamentului 
cu privire la reconversia profesională a militari-
lor care îndeplinesc serviciul militar prin contract 
şi a cetăţenilor trecuţi în rezervă (retragere)”;

3. Memorandumul de Înţelegere între Misiu-
nea OSCE în Moldova, care reprezintă Organi-
zaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi 
Guvernul Republicii Moldova „Cu privire la re-
conversia profesională şi adaptarea socială a mi-
litarilor care îndeplinesc serviciul prin contract 
şi a cetăţenilor trecuţi în rezervă (retragere) din 
Republica Moldova”, semnat la 24.06.2010;

4. Planul de acţiuni în vederea asigurării în 
cadrul Armatei Naţionale a activităţii de recon-
versie profesională şi adaptare socială a militari-
lor prin contract şi a cetăţenilor trecuţi în rezervă 
(retragere) pentru anul 2011 (aprobat de minis-
trul Apărării la 4 ianuarie 2011).

II. BENEfICIARII DE ASISTENŢĂ (cu 
drept de frecventare a cursurilor şi de a primi 
asistenţă conform Proiectului nr.3100071privind 
reîncadrarea în cîmpul muncii a militarilor care 

îndeplinesc serviciul prin contract şi a cetăţenilor 
trecuţi în rezervă (retragere) din Republica Mol-
dova):

I categorie - Militarii prin contract cu vechi-
mea în serviciul militar mai mult de 15 ani şi 
care nu şi-au exprimat dorinţa de a încheia un 
nou contract de îndeplinire a serviciului militar 
(care se află în ultimii trei ani de serviciu militar 
(atingerea vîrstei limită de aflare în serviciul mi-
litar) sau nemijlocit în anul expirării contractului 
de îndeplinire a serviciului militar);

a II-a categorie - Cetăţenii trecuţi în rezervă 
(retragere) în legătură cu starea sănătăţii, sau în 
urma măsurilor de reorganizare a structurii (uni-
tăţii/instituţiei) militare, indiferent de vechimea 
în serviciul militar;

a III-a categorie - Cetăţenii trecuţi în rezer-
vă cu vechime în serviciul militar mai mult de 15 
ani (prioritar cei eliberaţi din serviciul militar pe 
parcursul ultimilor 3 ani).

III. PARTENERII DE IMPLEMENTARE
(organizatorii cursurilor):

- Camera de Comerţ şi Industrie din Repu-
blica Moldova;

- Centrul de Dezvoltare Economică şi Afa-
ceri Publice de pe lîngă Academia de Studii Eco-
nomice din Moldova

IV. SPECIALITĂŢILE 
predate în cadrul cursurilor
(vezi tabelul)

V. LOCUL DE DESfĂŞURARE 
A CURSURILOR:
- Chişinău;
- Bălţi (în cazul selectării numărului necesar 

de candidaţi);
- Cahul (în cazul selectării numărului nece-

sar de candidaţi).
Orarul de desfăşurare a cursurilor prevede 

instruirea de 5 zile pe săptămînă. Instruirea va fi 
organizată: de dimineaţă pînă la amiază (08:30 
– 13:30) şi, respectiv, de la amiază pînă seara 
(13:30 – 18:30).

Absolvenţii cursurilor vor obţine certificate 

de absolvire recunoscute de Ministerul Educaţiei 
şi vor beneficia de susţinere la plasarea în cîmpul 
muncii.

Doritorii de a frecventa cursurile respective de-
pun un raport sau cerere pe numele comandantului 
(şefului instituţiei/departamentului/direcţiei/secţi-
ei din cadrul structurii militare) unităţii (centrului 
militar) militare, în care să se indice expres:

- specialitatea de bază la care solicită să fie 
instruit militarul/cetăţeanul;

- suplimentar – specialitatea de rezervă la 
care solicită să fie instruit militarul/cetăţeanul.

De asemenea, la raport/cerere urmează a fi 
anexate următoarele documente:

- certificatul privind îndeplinirea serviciului 
militar (pentru militarii prin contract – eliberat 
de serviciile personal) sau extras din fişa matri-
colă (pentru cetăţenii trecuţi în rezervă/retrage-
re – eliberat de organele administrativ-militare) 
care să conţină datele privind vechimea în servi-
ciul militar, motivele/cauzele eliberării din ser-
viciu (trecerii în rezervă);

- copia diplomei de absolvire a instituţiei de 
învăţămînt superior (militare/civile);

- copia legitimaţiei de serviciu (pentru mili-
tarii activi);

- copia livretului militar (pentru cetăţenii tre-
cuţi în rezervă/retragere);

- copia buletinului de identitate;
- copia carnetului de muncă (opţional);
- profilul (ancheta) candidatului care urmea-

ză a fi completată de către militarul prin contract/
cetăţeanul trecut în rezervă (retragere) – (mode-
lul se anexează).

Frecventarea unor asemenea cursuri va faci-
lita integrarea absolvenţilor în mediul profesio-
nal civil.

Informaţii suplimentare la numărul de con-
tact: 25-21-32 sau pe web.

denumirea  
specialităţii

Tehnologii  
informaţionale

Iniţierea unei  
afaceri

Evaluarea  
imobilului

Resurse umane

Limbi străine

denumirea  
specializării/calificării

a) Aplicaţii MS; b) Proiectarea şi utilizarea bazelor 
de date; c) Administrarea reţelelor; d) Web design şi 
comerţul electronic.

a) Management financiar şi de resurse; b) Planifica-
rea businessului şi dezvoltarea importului; c) Ope-
raţiuni de export; d) Marketing.

a) Evaluarea de piaţă a imobilului; b) Marketing; c) 
Management financiar şi de resurse.

a) Engleza; b) Franceza; c) Germana

durata

Pînă la 15 
săptămîni

Pînă la 15 
săptămîni

Pînă la 15 
săptămîni
Pînă la 15 
săptămîni
Pînă la 15 
săptămîni

ore

450

468

400

500

500

nr.

1.

2.

3.

4.

5.

Pe parcursul anului 2010, activitatea Procu-
raturi militare Chişinău s-a desfăşurat în 

corespundere cu cerinţele ordinelor şi indicaţiilor 
Procurorului General, hotărîrile Colegiului Procu-
raturii şi a fost îndreptată spre realizarea planului 
de activitate şi măsurilor programate de Procura-
tura Generală. Exercitînd atribuţiile de serviciu, 
procurorii militari au întreprins măsuri îndreptate 
la profilaxia şi preîntîmpinarea criminalităţii, de-
pistarea şi curmarea infracţiunilor în componentele 
Forţelor Armate din Garnizoana Chişinău, scopul 
final fiind consolidarea disciplinei militare şi ordi-
nii de drept în rîndul militarilor.

I. Exercitarea urmăririi penale
În total în gestiunea procurorilor Procuraturii 

militare Chişinău în perioada vizată a anului 2010 
au fost 187 cauze penale. 

Din numărul total de cauze penale aflate în ges-
tiune, urmărirea penală a fost finalizată pe 108 cau-
ze penale, dintre care 59 cauze penale în privinţa la 
78 persoane au fost deferite justiţiei, iar pe 49 cauze 
penale au fost adoptate hotărîri fondate de încetare 
a urmăririi penale sau de clasare a cauzelor penale.

În cadrul urmăririi penale au fost înaintate 11 
acţiuni civile în sumă totală de 42258 lei. 

E necesar de menţionat, că în anul curent au fost 
finalizate un şir de dosare penale pe infracţiuni de 
abuz şi exces de putere, tortură, relaţii neregulamen-
tare, care au necesitat un volum sporit de lucru pen-
tru dovedirea vinovăţiei inculpaţilor. 

Astfel, din 59 cauze penale expediate în judeca-

tă, 20 cauze penale au fost pe infracţiunea de 370, 
Cod penal, 7 cauze penale - pe infracţiunea de 309/1, 
Cod penal, 7 cauze penale – 369, Cod penal, 5 cauze 
penale pe infracţiuni contra patrimoniului etc. 

II. Legalitatea şi ordinea de drept
În anul 2010 procurorii militari au prezentat 

acuzarea de stat pe 51 cauze penale în instanţele 
judecătoreşti. Instanţele de judecată au deliberat 37 
sentinţe de condamnare în privinţa la 49 persoane. 

Pedepsele aplicate de Judecătoria militară în 
privinţa inculpaţilor sînt următoarele :

condamnaţi cu suspendarea condiţionată a exe-
cutării pedepsei – 26 persoane; 

condamnaţi la pedeapsă cu închisoarea – 9 per-
soane;

la amendă – 12 persoane ;
muncă neremunerată în folosul comunităţii - 2 

persoane .
Conform prevederilor art.405, 420, Cod de pro-

cedură penală, acuzatorii de stat au înaintat 3 ape-
luri şi 8 recursuri.

III. Prezentarea intereselor generale ale so-
cietăţii, apărarea drepturilor omului 

Procurorii militari pe parcursul anului 2010 au 
efectuat în total 124 controale, ce ţin de următoare-
le domenii, şi anume: 

• privind respectarea drepturilor constituţionale 
ale militarilor; 

• privind respectarea de comandamentele mili-
tare a legislaţiei ecologice; 

• privind respectarea disciplinei militare şi inte-

gritatea patrimoniului militar; 
• privind respectarea legislaţiei la achiziţiona-

rea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor în interesele 
statului;

• privind încorporarea şi pregătirea cetăţenilor 
pentru apărarea Patriei;

• privind protecţia sănătăţii şi prevenirea trau-
matismului etc. 

În baza controalelor efectuate de către procu-
rorii militari în perioada anului 2010, au fost în-
tocmite 22 generalizări vizînd executarea legilor 
în unităţile şi instituţiile militare din teritoriul de 
circumscripţie. Factorilor de decizie le-au fost în-
aintate 53 acte de reacţionare privind lichidarea 
încălcărilor de lege, au fost pornite 12 proceduri 
contravenţionale, iar în 8 cazuri s-a dispus începe-
rea urmăririi penale. 

Comandamentelor militare şi organelor admi-
nistraţiei publice locale au fost expediate 67 infor-
maţii privitor la respectarea legislaţiei în unităţile 
şi instituţiile militare din raza de activitate prin-
tre care: starea criminalităţii şi a ordinii de drept 
în Forţele Armate; respectarea legislaţiei privind 
asigurarea securităţii muncii; protecţia sănătăţii şi 
prevenirea traumatismului; respectarea legislaţiei 
ecologice; integritatea patrimoniului militar; pre-
gătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei etc.

În colectivele militare, pe parcursul anului cu-
rent, au fost susţinute 271 rapoarte şi lecţii privind 
propagarea legislaţiei în vigoare şi profilaxia cri-
minalităţii.

Pentru anul 2011 Procuratura militară Chişinău 
întru sporirea eficienţei activităţii vom întreprinde 
următoarele activităţi :

- Consolidarea activităţilor de conlucrare între 
procurorii militari şi comandamentele unităţilor 
militare;

- Intensificarea în continuare a investigaţiilor 
asupra executării legilor în Forţele Armate în sco-
pul protejării drepturilor constituţionale ale milita-
rilor, asigurării integrităţii patrimoniului statului, 
luării măsurilor eficace întru recuperarea reală a 
prejudiciului cauzat statului;

- Propagarea în rîndul militarilor a legislaţiei ce 
prevede preîntîmpinarea şi combaterea criminalităţii;

colonel de justiţie 
Nicolae DIMITRIEv,

procurorul militar Chişinău 

Legea mai presus de toate
 29 ianuarie - Ziua profesională a lucrătorului procuraturii
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În ajunul zilei de naştere a marelui 
poet naţional Mihai Eminescu, 

studenţii militari au prezentat un spec-
tacol literar sub genericul “Tînguiosul 
glas de clopot”. Programul festiv a 
încadrat recital de poezie, date bio-
grafice din viaţa marelui poet, precum 
şi victorina ce a testat cunoştinţele 
studenţilor militari vizavi de creaţia 
lui Eminescu. Oaspeţii de onoare ai 
evenimentului au fost scriitorul Vlad 
Zbîrciog, secretarul Uniunii Scriitori-
lor din Moldova, şi scriitorul umorist 
Efim Tarlapan. Domnul Vlad Zbîrciog 
a venit cu istorii inedite din viaţa po-
etului Mihai Eminescu şi a prezentat 
în premieră în cadrul Academiei Mi-
litare ultima sa operă dedicată tuturor 
poeţilor trecuţi în nefiinţă. La fel, scri-
itorul a premiat studenţii învingători 
la victorină cu cîteva volume semnate 
de autor.  “Am o deosebită plăcere 
să fiu alături de dumneavoastră şi să 
ştiu că cunoaşteţi atît de bine marele 
nostru poet naţional Mihai Eminescu. 
Opera lui Eminescu este o mare avere 
a poporului nostru şi noi trebuie să o 
cunoaştem şi să o păstrăm, dar şi să o 
descoperim în continuu”.

Domnul Efim Tarlapan, maestru al 
literaturii, a povestit studenţilor mili-
tari cele mai hazlii situaţii din anii de 
cătănie şi a venit cu un program de sa-
tiră şi aforisme care a încîntat publicul 
militar. Iar din cauza noilor solicitări 
parvenite din partea studenţilor, ma-
estrul a fost nevoit să rămînă peste 
program.  

concursul  „Florile Dalbe” s-a des-
făşurat în incinta Casei Centrale a 

Armatei şi a reunit 12 unităţi din cadrul 
Armatei Naţionale. Participanţii au pre-
zentat cîte un program de colinde, Stea-
ua, urături, jocul caprei şi semănatul. 
Colectivul artistic al Brigăzii  „Ştefan 
cel Mare” a fost desemnat învingătorul 
concursului. Pe locul doi s-a clasat Baza 
de Aviaţie „Decebal”. Iar poziţia a treia 
a fost ocupată de Brigada „Moldova” 
din Bălţi. Premiile băneşti au constituit  
sume de 500 lei pentru locul de frunte, 
300 lei pentru premiul II şi 200 lei pen-
tru poziţia a III-a.  De alte premii băneşti 
s-au învrednicit colectivele Brigăzii 
„Dacia” şi  al Batalionului 22 de Men-
ţinere a Păcii pentru cea mai frumoasă 
colindă, Academia Militară „Alexandru 

cel Bun” pentru cel mai bun joc teatrali-
zat, Divizionul de Artilerie „Prut” a fost 
premiat pentru cea mai bună interpreta-
re a colindelor cu Steaua şi Batalionul 
cu Destinaţie Specială „Fulger” pentru 
cea mai frumoasă urătură. 

Potrivit locotenent-colonelului Vla-
dimir Drugaliov, şeful Casei Centrale a 
Armatei, în anul curent, colectivele ar-
tistice din cadrul unităţilor militare ale 
Armatei Naţionale au venit cu un pro-
gram consistent, s-a lucrat mult la ele-
mentul de spectacol şi la originalitate. În 
acelaşi context, domnul locotenent-colo-
nel Drugaliov a comunicat intenţia Casei 
Centrale a Armatei de a organiza un con-
curs republican cu aceeaşi tematică. 

Locotenent major 
Inga MIhAILovA

Eminescu omagiat 
la Academia Militară

An de an, în zilele de 15 şi 16 ia-
nuarie, Armata Naţională des-

făşoară un şir de activităţi culturale: ce-
nacluri literar-artistice, serate, lansarea 
unor cărţi, recitaluri de poezie în cinstea 
poetului Mihai Eminescu. Nici anul 
acesta nu a fost o excepţie.

În incinta Casei Centrale a Armatei 
Naţionale s-a desfăşurat spectacolul li-
terar-muzical cu genericul ”Dor de Emi-
nescu”, consacrat aniversării a 161 ani 
de la naşterea poetului, clasicului litera-
turii noastre, Mihai Eminescu.

Spectacolul organizat de către Casa 
Centrală a Armatei a găzduit militari, 
artişti emeriţi ai poporului, poeţi, care 
prin poeziile şi prin piesele lor au evocat 
viaţa şi opera eminesciană. Scopul or-
ganizării spectacolului este de a cultiva 
moral-spiritualul în educaţia militar-pa-
triotică a tinerei generaţii. 

Pentru Mihai Eminescu primează 
naţiunea. Omul nu poate aparţine ome-
nirii decît aparţinînd unei naţiuni, lu-

crînd pentru binele acestui neam. 
„Prin intermediul acestui spectacol 

este onorat poetul Mihai Eminescu în 
toate unităţile militare. Pentru milita-
rii Armatei Nationale, ca şi pentru tot 
neamul, Eminescu este poet, prozator şi 
publicist talentat. Astfel, este considerat 
de cititori şi de critica literară drept cea 
mai importantă voce poetică din litera-
tura română. Eminescu nu numai că este 
”Luceafărul” poeziei noastre, dar şi un 
mare patriot. Poeziile lui vizează lupta 
poporului pentru independenţă, liberta-
te, prin care poetul evocă faptele gloriei  
militare, căci nu în zadar scrie „Iubirea 
de ţară e pururi şi pretutindeni. Aseme-
nea poeţi ca Mihai Eminescu se nasc o 
dată în veac şi asta este mîndria poporu-
lui nostru. 

„Mă bucur că sînt astăzi aici, să ne 
ataşăm de creaţia marelui poet, care ne 
aparţine şi care trăieşte în sufletul fiecă-
ruia dintre noi, pentru că el este limba 
noastră, adevărul, este acela care ne in-

spiră să facem lucruri frumoase”, con-
chide Margarуta Ivănuş, solista Orches-
trei Prezidenţiale, artistă a poporului. 

Prin poezia sa, Mihai Eminescu ne 
familiarizează cu viaţa sa, cu trăirile şi 
cu tendinţa de a valorifica limba, nea-
mul şi patria. Să simţim cu sufletul ceea 
ce trăim, căci dintre toate lucrurile care 
sînt pe lume cel mai frumos este sufletul 
omului. 

„Locul pe care îl ocupă El în spiri-
tualitatea românească a crescut foarte 
mult, făcînd să strălucească din ce în 
ce mai tare steaua „Eminescu”. De ce 
anume Eminescu? Răspunsul l-am găsit 
în cărţi .., pentru că verbul eminescian 
şoptit conţine „un nuştiu ce” şi tăinuieş-
te „un nuştiu cum”, care te face mai mult 
să simţi versul acesta decît să-l înţelegi. 
Mihai Eminescu a scris pe diverse teme: 
armată, neam, limbă, dar desigur că pre-
valează tema dragostei, pe care a pur-
tat-o femeii iubite şi muzei lui. Omul 
este fericit atunci, cînd simte aceste sen-

timente „Şi dacă ramuri bat în geam/ Şi 
se cutremur plopii /E ca în minte să te 
am /Şi-ncet să te apropii”. Deci să fim 
cît mai aproape cu inima, cu sufletul, cu 
credinţa de El, pentru că toate vin de la 
Eminescu”, menţionează Paulina Zav-
toni, actriţa Teatrului „Luceafărul”. 

Dispunînd de un fior poetic de o rară 
frumuseţe, ce trezeşte în sufletul tuturor, 
dragostea de cuvînt, dragostea limbii 
materne, dragostea de tradiţii – datini, 
dragostea cîntecelor vechi, care revăşesc 
sufletul şi trezesc conştiinţa noastră, po-
etul  Ştefan Sofronovici nu ezită să vină 
cu un mesaj cu prilejul desfăşurării aces-
tui eveniment.

„Prezent la eveniment, sînt onorat de 
faptul că sînt alături de oamenii ce-l săr-
bătoresc pe Eminescu la cea de-a 161-a 
aniversare. El este poetul nostru naţio-
nal, asemenea poeţi nu au toate popoa-
rele. Eminescu se aseamănă cu Byron al 
englezilor, cu Victor Hugo al francezi-
lor, cu Dante Aligheri al italienilor. 

De asemenea, ţin să menţionez faptul 
că am o părere bună despre aspectul or-
ganizatoric al spectacolului. La Casa Ar-
matei mereu este disciplină, este public şi 
programul artistic a fost frumos. Prin acest 
spectacol am văzut lumină senină în ochii 
militarilor, ceea ce înseamnă că ei au re-
ceptat mesajul poetic al lui Eminescu, aşa 
cum Acesta are poezie frumoasă în formă 
şi bogată în conţinut. Mesajul publicistic 
al poetului este special, deoarece fiind cel 
mai mare ziarist al timpurilor Eminescu 
a lăsat o operă valoroasă, inegalabilă şi 
fără precedent”,  a mai menţionat poetul 
Sofronovici. 

Spectacolul a încheiat cu un frag-
ment din poemul ”Luceafărul”. În trece-
rea de vremi mereu, nimeni nu s-a gîndit 
vreodată că numele lui Eminescu va ră-
mîne înveşnicit, dar ... probabil că ... aşa 
a fost să fie, pentru că astăzi străzi, licee, 
gimnazii din toată ţara poartă numele lui 
Eminescu.

Stela PAIU

Dor de Eminescu
”Pentru noi, Mihai Eminescu nu e numai cel mai mare poet al nostru, ci şi cel mai strălucit 
geniu pe care l-au zămislit pămîntul, apele şi cerul. El este, într-un anumit fel, întruparea 
însuşi a acestui cer şi a acestui pămînt, cu toate frumuseţile, durerile şi nădejdile crescute din 
ele ... şi cît timp va exista, undeva în lume, măcar un singur exemplar din poeziile lui Mihai 
Eminescu, identitatea neamului este salvată.”

Florile Dalbe, florile speranţei
În Armata naţională s-a desfăşurat concursul tradiţiilor şi 

obiceiurilor de iarnă cu genericul „Florile Dalbe”

Lumea toată-i trecătoare.
oamenii se trec şi mor
Ca şi miile de unde,
Ce un suflet le pătrunde,
Treierînd necontenit
Sînul mării infinit.

Numai poetul,
Ca pasări ce zboară
Deasupra valurilor,
Trece peste nemărginirea timpului:
În ramurile gîndului,
În sfintele lunci,
Unde pasări ca el
Se-ntrec în cîntări.

numai poetul 
de Mihai Eminescu

Studenţii apreciază opera eminesciană

Militarii cinstesc tradiţiile populare
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Militarii în termen şi cei pe contract din Ar-
mata Naţională au fost testaţi la infecţia 

HIV/SIDA în unităţile militare. Colectarea  de 
sînge pentru teste s-a  desfăşurat în mod bene-
vol şi anonim, iar rezultatele au fost anunţate în 
decursul a 24 de ore. Campania de informare şi 
prevenire a infecţiei HIV/SIDA şi a infecţiilor cu 
transmitere sexuală a debutat cu şedinţe informa-
tive desfăşurate în Marele Stat Major al Armatei 
Naţionale care au vizat istoria infecţiei, modul de 
transmitere, factorii de risc etc. Activitatea a con-
tinuat cu colectarea sîngelui,  proces desfăşurat 
benevol şi anonim într-un cabinet special amena-
jat şi cu echipament steril în tabăra militară 142, 
apoi în Academia Militară “Alexandru cel Bun”. 
Şeful secţiei organizare şi control a Serviciului 
medical al Ministerului Apărării, colonelul Ser-
giu Vasiliţa, a menţionat că, ulterior, vor fi testaţi 
şi militarii din unităţile dislocate în garnizoanele 
Bălţi, Ungheni şi Cahul.  „În armată se respectă 
toate măsurile de igienă, militarii primesc lame 
de ras de unică folosinţă, săpun, pastă şi periuţă 
de dinţi. Avem grijă să testăm şi militarii care sînt 
detaşaţi în străinătate la studii sau în diferite mi-
siuni internaţionale. Este vorba despre circa 70 de 
persoane testate anual atît la plecarea din ţară, cît 
şi la revenirea în patrie”, a specificat Sergiu Vasi-

liţa, care a adăugat că, pînă în prezent, în Armata 
Naţională nu au fost înregistrate cazuri de infecta-
re cu HIV/SIDA. Directorul adjunct al Centrului 
Naţional de Sănătate Publică, Ştefan Gheorghiţă, 
a declarat că astfel de întîlniri şi testări la virusul  
HIV/SIDA se vor desfăşura periodic, la solicita-
rea serviciului medical al Armatei Naţionale. „Iar 
apelul meu către militarii Armatei  Naţionale este 
să ducă un mod sănătos de viaţă şi să se informeze 
despre  căile de transmitere şi modalităţile de pre-
venire ale infecţiei”, subliniază dumnealui. 

Este de menţionat că  Virusul Imunodeficien-
ţei (HIV) atacă sistemul imun şi îngreunează lup-
ta organismului cu infecţiile şi cu bolile. HIV este 
virusul care produce Sindromul Imunodeficienţei 
Dobîndite (SIDA). Totuşi, a fi infectat cu virusul 
HIV nu înseamnă a avea SIDA, care este ultimul 
şi cel mai sever stadiu al infecţiei cu virusul HIV. 
Infecţia se înregistrează preponderent în rîndul 
persoanelor tinere, apte de muncă, sexual active. 
Astfel, 86,02% din numărul total de persoane de-
pistate se înregistrează în grupul de vîrstă 15-39 
ani, inclusiv 23,77% - în rîndul segmentului de 
vîrstă 20 - 24 ani şi 24,99% - 25-29 de ani.

Potrivit datelor existente, la 1 iunie 2010 au 
fost înregistrate cumulativ 5999 persoane in-
fectate cu virusul HIV, inclusiv 1891 - în stînga 

Nistrului. Cea mai înaltă prevalenţă cumulativă 
la 100 000 mii de persoane se înregistrează în 
municipiile: Bălţi - 804,86, Chişinău - 135,86; ra-
ioanele: Glodeni - 141,49, Basarabeasca - 122,03, 
Sîngerei - 109,69. În raioanele de est ale Republi-
cii Moldova prevalenţa infecţiei HIV este de 2,73 

ori mai înaltă comparativ cu teritoriile din dreapta 
Nistrului, constituind 453,59 - în or. Tiraspol şi 
531,49 – în raionul Rîbniţa. 

Din numărul total de persoane cu HIV/SIDA, 
în perioada anilor 1987–2009 au decedat 890 de 
persoane.

Armata – parte la proiecte sociale
Militarii Armatei naţionale au primit consiliere şi au fost testaţi la infecţia HiV/SiDA.  

Activitatea a făcut parte din Programul naţional de profilaxie şi control a infecţiei HiV/SiDA 
şi a infecţiilor cu transmitere sexuală pentru anii 2011-2015.

Acupunctura e ştiinţa bazată pe bioenergia 
omului. Este o terapie naturistă şi provine din 

stăvechea practică medicală chineză de înţepare cu 
ace a anumitor puncte de pe corp care au proprie-
tăţi specifice. Ea este principala practică în sistemul 
medical chinez din ultimii 5.000 de ani. Practica 
acupuncturii a fost analizată şi documentată înce-
pînd cu primul text cunoscut sub numele “Scrierile 
de Medicină Internă ale împaratului Galben” scris 
cu mai bine de 2.500 ani înainte de Christos. Deşi 
nu sînt dubii referitoare la faptul că bazele princi-
piilor fundamentale ale acupuncturii au fost puse în 
China antică, recente descoperiri arheologice euro-
pene sugerează că originile s-ar putea afla şi in alte 
zone geografice sau/şi de civilizaţie. În Europa a 
fost introdusă de către călugării iezuiţi francezi in 
secolul al XVII-lea.

Acupunctura constituie o modalitate de a um-
ple golul existent în terapeutica unor boli funcţio-
nale sau a unor boli grave, dar dificil de tratat prin 
agenţi terapeutici medicamentoşi. Astfel s-a ajuns 
la utilizarea acupuncturii ca mijloc terapeutic care 
foloseşte factori fizici, lipsiţi de toxicitate, în plus, 
destul de uşor de aplicat. Această terapie presupune 
deblocarea bio-energiilor (Qi) din corp, ajutînd or-
ganismul să se trateze singur.

Punctele care se folosesc în acupunctură sînt 
situate la nivelul pielii, şi se află de-a lungul unor 
meridiane energetice care formează o reţea com-
plexă. Corpul uman are 12 meridiane energetice 
principale, cîte un meridian pentru fiecare organ 
(plămîn, inimă, rinichi, splină, pancreas, ficat), 
pentru fiecare viscer (intestin subţire, intestin gros, 
stomac, vezica biliară şi vezica urinară) şi alte două 
meridiane care răspund de anumite funcţii ale or-
ganismului (circulaţia sîngelui, activitatea psihică, 
funcţiile metabolice, termoreglarea etc.). 

Acele care se introduc în piele şi ţesuturile cor-
pului sînt metalice, sterile şi nepericuloase pentru 
sănătate. 

Datorită complexităţii acestui sistem bioener-
getic, indicaţiile acupuncturii nu au practic limite, 
orice afecţiune putînd beneficia de acest tratament. 
Ca metodă de stres management, acupunctura 
poate induce o relaxare profundă, ajutînd astfel la 

vindecarea multor afecţiuni rezultate din stres sau 
din probleme emotionale.  Cînd totuşi este indicată 
acupunctura? 

Avînd în vedere că  am clarificat modul în care 
funcţionează acupunctura – şi anume, prin a ajuta 
corpul să se repare singur, am răspuns implicit şi la 
întrebarea “cînd e indicată acupuncura?”. 

Ea e indicată în orice boală, dar şi în sănătate. 
În boală, ea ajută corpul să se vindece singur, iar 
în sănătate ajută corpul să se menţină sănătos. Este 
de menţionat că în anumite cazuri capacitatea or-
ganismului de a se autorepara chiar şi cu ajutorul 
acupuncturii este depăşită şi atunci o combinaţie 
dintre medicina clasică şi acupunctura este poate 
cea mai bună soluţie.

Există cazuri în care medicina clasică şi acu-
punctura se suprapun ca metode de acţiune. Avînd 
în vedere că acupunctura nu are efecte secundare, 
aceasta ar trebui preferată unui tratament medica-
mentos care are efecte secundare (chiar dacă nu sînt 
vizibile sau imediate). Doar în cazuri cînd din anu-
mite motive specifice este urgentă aplicarea unui 

tratament medicamentos sau chirurgical este bine a 
se prefera medicina clasică. Sînt însă anumite pato-
logii pe care medicina clasică nu le identifică deloc. 
Afectiuni emotionale cum ar fi atacuri de panică, 
iritabilitate sau disconforturi cum ar fi stări gene-
rale proaste, astenie, tulburări ale somnului sînt 
considerate „deviaţii normale” de la ideal, avînd în 
vedere că sănătate perfectă nu există.

Medicina orientală nu numai că le recunoaşte 
şi le tratează cu succes, dar le consideră precursori 
importanţi ai unor boli serioase. Organizaţia Mon-
dială a Sănătăţii a identificat peste 400 de afecţiuni, 
care pot fi tratate prin acupunctură.

În ceea ce priveşte sănătatea, deşi acupunctura 
are un potenţial terapeutic foarte puternic, ea îşi atin-
ge potenţialul ca şi metodă de a păstra sănătatea. 

În aşa mod se poate de menţionat, că acupunc-
tura are cîteva avantaje semnificative faţă de medi-
cina convenţională: 

- nu este daunătoare corpului;
- nu are efecte secundare;
- functionează prin a ajuta corpul să se vindece 

singur, motiv pentru care vindecarea se face de la 
interior spre exterior într-un mod natural, permiţînd 
nu doar ameliorări, ci şi vindecări complete în mul-
te cazuri;

- acupunctura recunoaşte şi tratează afecţiuni şi 
disconforturi nerecunoscute sau tratate superficial 
de medicina convenţională;

- poate fi folosită cu succes ca instrument de 
prevenţie a bolilor şi menţinere activă a unei stări 
de bine şi calităţi crescute a vieţii;

- utilizînd acupunctura poate să scadă substan-
ţial consumul de medicamente şi a efectelor secun-
dare ale acestora.

În calitate de dezavantaje se poate de men-
ţionat, însă, leziunile organice ireversibile. Spre 
exemplu, cum ar fi bolile canceroase, bronşitele 
cronice obstructve, bolile valvulare cardiace, bolile 
renale şi endocrine – în astfel de cazuri rezultatele 
sînt slabe sau nule.

Astfel o multitudine de reacţii adverse în me-
dicina clasică, înregistrate anual, îi determină pe 
bolnavi, în primul rînd, să caute o medicaţie, care 
să nu le facă rău, ci numai bine. Pledarea pentru 
terapiile naturiste nu înseamnă un conflict cu medi-
cina alopată. Tot ce nu este natural are o existenţă 
istorică limitată; tot ce este natural dăinuie prin da-
tul vieţii sale.

Anume pornind de la ideea complementării me-
dicinei alopate s-a decis deschiderea unui cabinet 
de acupunctură în Centrul Consultativ Diagnostic 
al Ministerului Apărării, pe str. Pietrarilor, 1.

Sîntem oameni, cu o complexitate mai mare 
decît orice a fost creat vreodată pe pamînt, trăind 
într-o relaţie continuă cu aerul şi zgomotele care ne 
înconjoară, cu vîntul şi cu ploaia, cu dragostea sau 
cu răceala afectivă din mediul nostru de viaţă. Acu-
punctura este ştiinta de a corela toate aceste lucruri 
într-un tot unitar şi de a orienta în final pacientul 
spre sănătate şi fericire. 

Va asteptăm la consultatie si tratament.

Radu TURChIN,  
medic-fizioterapeut, CCD.

maior-medic carolina mARtALOg, 
locţiitor şef, CCD

ACUPUNCtURA,
o metodă alternativă de tratament

MeDICINA PeNtRU NOI
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Serviciul militar implică un program încărcat, ce 
duce, de cele mai multe ori, la suprasolicitare 

fizică şi psihică. Rezistenţa la stres, „sîngle rece” 
în condiţii de risc şi capacitatea de decizie in situ-
aţii de timp limită sînt doar cîteva dintre trăsăturile 
definitorii şi necesare pentru profilul psihologic al 
militarului modern. Avînd în vedere complexitatea 
misiunilor ce-i revin Armatei Naţionale, pentru a 
face faţă tuturor cerinţelor, avem nevoie de un per-
sonal psihologic echilibrat, imun  la stres. În acest 
sens, s-a demonstrat că militarii reacţionează diferit 
la acelaşi stimul de stres, o situaţie ce nu are ace-
eaşi semnificaţie pentru toţi. De aceea, în evaluarea 
situaţiilor stresante trebuie avute în vedere atît ele-
mentele realităţii exterioare, ale mediului de lucru, 
cît şi particularităţile psihologice ale individului. 

Mecanismele adaptative 
Militarul venind într-un mediu nou şi închis re-

trăieşte o stare de frustrare şi de tensiune. Particu-
larităţile pe care le impune mediul militar sînt: limi-
tarea libertăţii, spiritul de lucru în echipă, status-uri 
bine reglementate, relaţii interpersonale (bazate pe 
ierarhizare şi cooperare), misiuni cu înalt nivel de 
responsabilitate ect. Orice neadecvare la cerinţele 
acestui mediu de lucru se traduce prin instalarea 
stresului psihic. 

În activitatea militară stresul generat de solici-
tările psihofizice poate fi redus prin asigurarea unui 
nivel optim al raportului activitate - odihnă. Repar-
tizarea corectă a sarcinilor în funcţie de gradul de 
dificultate şi în corespundere cu capacităţile mili-
tarilor, poate reprezenta o altă modalitate de redu-
cere a apariţiei stresului, individul avînd siguranţă 
şi încredere în propriile sale forţe şi în soluţionarea 
sarcinilor ce îi revin. 

Semnele specifice instalării stresului în condiţii 
de suprasolicitare sînt: excitabilitatea şi neliniştea 
exagerată (agresivitatea); fumatul excesiv; explozi-
ile emoţionale, necontrolate (furia), stări de tensiu-
ne, conflicte nejustificate, comentarii inutile, sensi-
bilitate la critică, randament scăzut la îndeplinirea 
activităţilor ce sînt puse de către superiori.

Lipsa somnului conduce la diminuări, sub ra-
port calitativ, ale randamentului intelectual. Pe 
acest fond scade capacitatea de concentrare a aten-
ţiei, fapt ce permite creşterea numărului de erori, 
reduce capacitatea de memorare, diminuează rapi-
ditata reacţiei motorie, creşte timpul necesar pentru 
rezolvarea unor sarcini. În acelaşi timp, sînt mo-
dificări emoţionale cu aspect apatic şi iritabilitate 
înaltă. 

Tensiunea şi stresul reprezintă un alt aspect al 
vieţii militarului, care, în cadrul unei activităţi de 
randament înalt, asigură succesul sau eşecul. Cu cît 
stresul este mai redus, cu atît este mai mare eficien-
ţa activităţii în serviciul fiecărui militar în parte şi 
implicit a fiecărui colectiv. 

Pentru a preveni apariţia stresului la militari, se 
recomandă:

a) de asigurat stabilitatea fizică, psihică şi socială 
a militarilor;

b) comandanţii să utilizeze în procesul de 
instruire diverse forme şi metode pentru a forma 
încrederea militarilor din subordine în propria 
persoană; în starea fizică şi psihică personală, în 
nivelul de cunoştinţe şi deprinderi pe care le posedă, 
în membrii colectivului, în importanţa personală la 
îndeplinirea misiunilor ce le revin.

Remediile stresului pentru militari:
Căile de reducere a stresului sînt eficiente pen-

tru a ne elibera de tensiunea care se acumulează 
întreaga zi, în mod inconştient. 

Relaxarea ne ajută să scăpăm de încordarea 
produsă de stres. Ca să ne putem relaxa în familie, 
este bine să nu aducem cu noi problemele de la ser-
viciu. Şi invers, cînd sîntem la muncă, să ne deta-
şăm de problemele de acasă, pentru a ne concentra 
mai bine asupra sarcinilor de serviciu. Realizăm 
echilibru între muncă-creaţie, muncă – familie; 
Chiar dacă nu ştim mai nimic despre tehnicile de 
relaxare, putem pur şi simplu să ne aşezăm comod 
în pat sau în fotoliu şi să ascultăm muzică ţinînd 
ochii închişi sau putem privi la televizor emisiuni 
care nu ne ajută să acumulăm emoţii pozitive, să 
desfăşurăm activităţi preferate.

Petrecerea unei perioade de timp în singurăta-
te şi linişte, consacrarea a 20 minute zilnic pentru 
calm şi linişte ne ajută la redobîndirea echilibrului 
interior şi confortului psihologic, reducînd stresul 
şi consecinţele lui. 

Somnul suficient - de 7–8 ore, este o condiţie 
esenţială pentru o viaţă lipsită de stres. Obţinerea 
unui somn eliberat de stres ne aduce automasajul, 
folosirea esenţelor de tipul eucalipt, aromoterapia, 
masajul şi băile ne ajută să avem un somn liniştit 
şi plăcut. 

Practicarea exerciţiilor fizice - terapia prin 
mişcare este cu atît mai utilă, cu cît ducem o via-
ţă mai sedentară, fără prea multă mişcare. Dansul, 
sportul, artele marţiale, mersul la cumpărături, 
fitness-ul, plimbarea în aer liber sînt tot atîtea căi 
de descărcare a tensiunilor acumulate în corpul şi 
in psihicul nostru. De asemenea, sînt binevenite 
mişcările uşoare de gimnastică atunci, cînd am stat 
prea mult incordaţi la birou sau calculator.

Relaţiile sociale amicale armonioase, cu cei 
din jurul nostru, sînt cele mai importante căi de ges-
tiune a stresului cotidian. Cultivarea trăirilor şi sen-

timentelor pozitive, oferirea şi primirea afecţiunii, 
convorbirea cu oamenii dragi sufletului,   schimbul 
de idei şi impresii ne aduce buna dispoziţie. 

Planificarea eficientă a timpului, ierarhizarea 
obiectivelor, pe o perioadă limitată (zi, săptămînă, 
lună), în obiective majore şi minore, cotînd realiza-
rea lor cu un punctaj proporţional, astfel încît îm-
plinirea unui obiectiv major să compenseze neîm-
plinirea mai multor obiective minore şi invers.

Introduceţi pozitivismul, în modul de gîndire 
- puterea de a face haz de necaz în faţa unor difi-
cultăţi ale vieţii, toate acestea ne ajută să păstrăm 
relaţia dintre corp şi spirit şi să mergem mai depar-
te, infruntînd ,,cotiturile,,vieţii. Trebuie să zîmbim şi 
să nu uităm că mîine va fi o zi mai bună decît astăzi. 
Apoi, ar trebui să învăţăm din propriile greşeli. Nop-
ţile nedormite, durerile de cap, amplificate de la o zi 
la alta, nu fac decît să ne îngreleze viaţa şi situaţiile 
de stres. Zîmbiţi, rîdeţi, fiţi deschişi, comunicaţi!

Viaţa merită trăită aici şi acum! Succes!
Locotenent  Dina PALCA, 

sociologul-psiholog al Divizionului 
de Artilerie 

Viaţa merită să fie trăită fără stres      

SFAtUL PSIHOLOGULUI

Controlînd emoţiile negative, creăm o legătură 
pentru o bună sănătate şi succes personal

Pentru a spori profesionalismul 
fiecărui sociolog-psiholog, 

Marele Stat Major a desfăşurat în luna 
ianuarie un seminar cu genericul  

„Planificarea, organizarea 
şi evaluarea lucrului psihologic 

în cadrul unităţilor militare ale Armatei 
Naţionale pentru anul 2011”.

Seminarul instructiv-practic a avut ca scop: 
- de a consolida şi dezvolta abilităţile practice 

de planificare şi desfăşurare a şedinţelor de trai-
ning, de studiere a relaţiilor interpersonale în co-
lectivele de militari desfăşurată de către  sociologi-
psihologi;

- de a desfăşura bilanţul activităţilor psihologi-
ce pentru anul 2010;

- de a stabili criteriile pentru implementarea 
documentelor de planificare, organizare şi evalua-
re a activităţii sociologului - psiholog din unităţile 
militare.

Şedinţele desfăşurate au fost organizate în co-
mun cu Societatea de Planificare a Familiei din 
Moldova condusă de directorul executiv-doamna 
Elena Sajin. 

Sociologii-psihologi au făcut schimb de expe-
rienţă cu privire la şedinţele de training organizate 
cu militarii în termen, au confirmat încă o dată ne-
cesitatea şi aportul desfăşurării unei asemenea şe-
dinţe, şi-au îmbogăţit bagajul de cunoştinţe cu noi 
metode şi procedee utilizate în cadrul şedinţelor de 
training.

Ulterior, a fost organizată masa rotundă la care 
au participat colonel Eduard Ohladciuc, şeful J1 
Direcţia personal, locotenent-colonel Iurie Moisei, 
şeful secţiei  evaluare a efectivului şi protecţie soci-
ală, sociologii-psihologi şi voluntarii activi din ca-
drul Societăţii de Planificare a Familiei din Moldo-
va. În cadrul mesei rotunde s-a desfăşurat bilanţul 
activităţilor, care au avut loc în 2010 în domeniul 
sănătăţii reproductive, de formare a responsabili-

tăţilor personale faţă de propria sănătate. Au fost 
analizate activităţile expuse în planul de colabora-
re dintre Ministerul Apărării cu instituţia în cauză, 
oportunităţile în colaborarea continuă pentru anul 
2011. În final, colonel Eduard Ohladciuc a înmînat 
din numele şefului Marelui Stat Major al Armatei 
Naţionale, comandant al Armatei Naţionale,  diplo-
me de onoare celor mai activi formatori din cadrul 
Societăţii de Planificare a Familiei din Moldova.

Cu privire la modul de planificare a activităţii 
psihologice în unitate, cerinţele către elaborarea şi 
evidenţa documentelor de planificare, organizare şi 
evaluare a activităţii sociologului-psiholog, s-a dis-
cutat în a doua zi a seminarului. Invitaţii  la şedinţe-
le date au fost lectorul superior ULIM, Ina Moraru, 
care a prezentat tema ,,Personalitatea în sistemul 
relaţiilor interpersonale”.  Şeful secţiei evaluare a 
efectivului şi protecţie socială – locotenent-colonel 
Iurie Moisei, a vorbit despre rolul sociologului-
psiholog în menţinerea stării moral- psihologice 
sănătoase, disciplinei militare şi ordinii de drept,  
criteriile de planificare a activităţilor din domeniul 
psihologiei pentru anul 2011. 

S-a atras o atenţie deosebită la studierea colec-
tivelor şi relaţiilor dintre militari, la colaborarea 
nemijlocită dintre comandanţii de toate categoriile, 
locţiitorii pe lucrul educativ, sociologii-psihologi şi 
alte persoane cu funcţii de răspundere la menţinerea 
climatului moral-psihologic în colectivele militare.

În cadrul dezbaterilor, sociologii-psihologi au 
abordat problemele existente, au înaintat propuneri 
de perfecţionare a activităţii lor, au făcut schimb de 
experienţă a performanţelor în activitate. 

La finalul seminarului instructiv-practic au fost 
generalizate cunoştinţele, trasate noi scopuri şi psi-
hologii au plecat plini de energie pentru a imple-
menta cunoştinţele obţinute  în practică.

maior Lilia MUNTEANU,
specialist Secţia evaluare 

a efectivului şi protecţie socială,
J1 Direcţia personal

Debut promiţător în 2011 
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La 11 noiembrie 1918, în suburbia Parisului, în 
pădurea Compiègne a fost semnat armisti-

ţiul de încetare a ostilităţilor dintre Puterile Aliate 
şi Statele Centrale, astfel s-a încheiat prima confla-
graţie mondială, ce a avut urmări grave pentru zeci 
de milioane de oameni de diferite naţionalităţi. Din 
partea Puterilor Antantei tratativele erau purtate de 
mareşalul francez Foch. Statele ce făceau parte din 
Tripla Alianţă erau reprezentate de Germania, prin 
noul guvern care venise la putere în urma unei re-
voluţii. 

În urma tratativelor se încetau acţiunile militare 
pe toate fronturile unde erau dislocate trupe germa-
ne, pe mare şi în aer, se retrăgeau şi se demobilizau 
unităţile germane de pe teritoriul Franţei, Belgiei, 
Olandei, Alsaciei, Lorenei, din partea de est şi se 
sista activitatea întreprinderilor de armament. 

După semnarea armistiţiului dintre Germania şi 
Antanta la 13 noiembrie, la Belgrad se semnează ar-
mistiţiul de încetare a focului dintre Puterile Aliate 
şi Ungaria. Prin acest tratat se fixează o linie arbitra-
ră de demarcaţie între Ungaria şi Transilvania.   

În plan militar s-au atestat schimbări esenţiale 
în materie de armament, tactică şi strategie. Apar 
unităţile de tancuri, care pentru prima dată au fost 
folosite de către englezi în bătălia de la Soma din 
anul 1916. La sfîrşitul războiului, Antanta dispunea 
de 8 mii de tancuri. Mari schimbări au avut loc şi 
în domeniul aviaţiei. Ideea folosirii avioanelor în 
acţiuni militare aparţine constructorilor germani. 
La început, aviaţia servea numai pentru misiuni de 
recunoaştere, ulterior s-a diversificat utilizarea lor: 
în aviaţia de vînătoare, asalt şi bombardament. 

În anul 1915, germanii pentru prima dată au fo-
losit în luptă gazele şi în consecinţă acest fapt a dus 
la apariţia măştii antigaz la sfîrşitul anului 1915-
începutul anului 1916.

Au apărut noi tipuri de artilerie grea, perfor-
manţă în acest domeniu au obţinut uzinele militare 
germane Krupp. În primul război mondial 75 % de 
pierderi erau cauzate de către artilerie, iar 25 % - de 
mitraliere şi arme cu repetiţie. E semnificativ fap-
tul că în primul război mondial apare un nou gen 
de artilerie ce va fi denumită antiaeriană. În toată 
perioada cît au avut loc acţiuni militare au fost con-
fecţionate mai mult de 2 milioane de mitraliere. 
Cea mai răspîndită era mitraliera Maxim şi MG-42. 
Germania, Franţa, Rusia, Marea Britanie au produs 
mai  mult de 20 milioane de arme cu repetiţie. La 
sfîrşitul războiului apare o nouă armă: mina anti-
tanc şi antipersonală, inventate de către construc-
torii germani.

Medicina militară a înregistrat schimbări calita-
tive: au fost create noi spitale de cîmp care erau mai 
spaţioase şi mai bine dotate. Au fost inventate noi me-
tode de vindecare şi medicamente ce aveau menirea 
să vindece diferite boli rezultate în urma luptelor.  

 În economie apare un nou sector ce va purta de-
numirea de complexul militar. În diferite state acest 
sector va ocupa un procentaj mare din resursele eco-
nomice: în Germania - 90%, Franţa - 95%, Marea 
Britanie - 70%, Italia - 60%, Austro-Ungaria - 80%.

 Tot în perioada dată apare un nou gen de arma-
tă, care mai tîrziu se va numi unităţile motorizate. 
Primele modele de asemenea unităţi au apărut în 
armata franceză şi engleză cînd aliaţii erau nevo-
iţi să transporte rapid cu automobilele unităţile de 
infanterie în locurile unde armata germană rupea 
frontul. 

 Mari schimbări a suferit flota militară. Germa-
nia a fost primul stat care a utilizat în lupta pe mare 
submarinul ceea ce a dus la schimbarea strategiei şi 
tacticii luptei pe apă. Aliaţii creează noi genuri de 
unităţi ale flotei militare ce purtau denumirea de vî-
nători de submarine. Apar crucişătoarele ce aveau o 
viteză mai mare decît cele vechi. 

În confruntarea mondială de la începutul se-
colului XX, părţile beligerante au fost nevoite să 
mobilizeze în armată un număr mare de recruţi. 
Dacă în anul 1914 statele implicate în război aveau 
recrutaţi 8 milioane de ostaşi, atunci în anul 1918 
în acţiuni militare, pe diferite fronturi participau 70 
milioane. Acest fapt a influenţat mai tîrziu politi-
ca statelor în ceea ce priveşte pregătirea rezervelor 
militare în cazul unui nou conflict. La sfîrşitul răz-
boiului apar primele unităţi cu destinaţie specială în 
armata germană, sub denumirea de detaşamente de 
asalt, ce aveau ca misiune distrugerea întăriturilor 
inamicului şi organizarea operaţiunilor speciale de 
distrugere a depozitelor de muniţii şi alimentare.

Teoria militară a suferit schimbări esenţiale. 
Apare un nou concept care se va numi războiul 
total. Acesta prevedea distrugerea inamicului prin 
orice metode, fără a se lua în calcul legile morale 
şi rînduială creştină. Asemenea tactică de luptă a 
fost folosită de către Germania, în special în lupta 
pe mare, cînd submarinele germane scufundau nu 
numai vasele militare, dar şi pe cele civile.

Anume în primul război mondial apare linia 
frontului. Apariţia ei se datora existenţei unui nu-
măr mare de mitraliere şi tunuri. Pentru a se proteja 
de focul ucigător, soldaţii se ascundeau în tranşee 
ce le săpau de-a lungul poziţiilor inamicului şi 
aceste întărituri se întindeau pînă la mare ori pînă 
la hotarul ţărilor neutre.

Caracteristic pentru conflagraţia mondială din 
anii 1914-1918 au fost operaţiunile militare ce se 
terminau cu lupte crîncene, dar cu rezultate mini-
me.  Militari din diferite state au început să ducă 
o muncă intensă în privinţa organizării viitoarelor 
războaie în asemenea mod ca operaţiunile să fie de 
scurtă durată, iar rezultatele la nivel  înalt.

 După terminarea războiului, în Europa pre-
valau două vizuni privind desfăşurarea acţiunilor 
militare. Prima prevedea construcţia unor linii pu-
ternice de apărare, din beton, de-a lungul hotarului, 
unde trupele vor putea să se ascundă şi să reziste 
fără a avea mari pierderi ca mai apoi să poată trece 
în ofensivă. Cea de-a doua viziune punea accentul 
pe crearea unor trupe rapide, cu un înalt nivel de 
manevrare, capabile să distrugă inamicul înainte ca 
acesta să-şi  mobilizeze forţele. În gîndirea militară 
din anii 20, pe prim-plan se situa factorul economic, 
în special existenţa materiilor prime strategice ne-
cesare ca combustibilul, fierul, arama. Teoreticienii 
militari din diferite state remarcau necesitatea unei 
industrii de apărare care să asigure echipamentul 
tehnic şi armamentul pentru înzestrarea unei arma-
te moderne care să fie aptă să ducă operaţiuni de 
ofensivă şi de apărare. Totodată se cerea, ca în caz 
de război, să fie pregătită populaţia, să fie create 
noi întreprinderi militare cu tehnologii performante 
unde se vor produce tancuri, avioane, submarine. 

Economiştii militari  remarcau că după cum a arătat 
experienţa primului război, dacă un stat pierde prin-
cipalele izvoare de resurse naturale, atunci decade 
economia şi statul respectiv este sortit înfrîngerii.    

 După semnarea armistiţiului la 18 ianuarie 
1920 se începe Conferinţa de pace de la Paris, la 
care au participat 27 de state învingătoare şi cele 
învinse: Germania, Austria, Ungaria, Bulgaria şi 
Turcia. Aici a fost elaborat textul de încheiere a pă-
cii şi de organizare a Europei postbelice, precum şi 
decizia de a crea o organizaţie internaţională care 
va gestiona conflictele militare, ce vor apărea în 
Europa şi va duce un lucru intensiv pentru aplana-
rea acestora. Organizaţia dată era denumită Liga 
Naţiunilor. 

La această conferinţă, Germania era obligată 
să plătească o uriaşă contribuţie de război. Armata 
se reducea la un număr de 100 000 de ostaşi. I se 
interzicea să deţină flotă militară, aviaţie de luptă, 
unităţi de tancuri. Totodată se interzicea activitatea 
şcolilor militare germane. Majoritatea întreprinde-
rilor militare germane au fost închise. Acest lucru a 
dus la apariţia unui număr mare de şomeri, pertur-
bări sociale şi a partidelor radicale, ca Partidul Na-
ţional Socialist în frunte cu Adolf Hitler şi cel Co-
munist condus de Ernest Telman. După unele date, 
în Germania, după semnarea păcii, fără serviciu au 
rămas mai mult de 1 milion de militari.

 Cauzele înfrîngerii Germaniei şi aliaţilor săi 
au fost următoarele: comandanţii germani au dorit 
să cîştige războiul printr-o singură bătălie generală. 
Împăratul Wilhelm şi miniştrii săi au supraapreciat 
resursele şi capacitatea de luptă a armatei şi s-au lă-
sat conduşi de ideea şefului Statului Major Molot-
che, precum că Germania poate cîştiga o confrun-
tare militară ducînd acţiuni militare concomitent 
pe două fronturi. Resursele materiale şi umane ale 
Antantei erau mai mari decît cele ale Germaniei şi 
aliaţilor săi şi acest fapt nu a fost luat în considera-
ţie de către strategii germani.

Sfîrşitul  primului război mondial aducea cu 
sine dispariţia celor trei imperii şi o nouă hartă po-
litică a Europei. Dispariţia Imperiului Rus a fost 

cauzată de pierderi mari în război, mai mult de 10 
milioane de vieţi omeneşti şi de situaţia economică 
grea. Începe războiul civil în Rusia şi ca rezultat 
apare Uniunea Sovietică. Anume împotriva Rusiei 
ţariste Germania a folosit o nouă metodă de luptă 
care mai tîrziu se va numi destabilizare politică. 
Germanii au susţinut partidul bolşevic şi l-au ajutat 
să obţină puterea de stat. Ca rezultat, bolşevicii au 
semnat o pace separată cu Germania, pace care a 
durat pînă la 11 noiembrie cînd s-a semnat armisti-
ţiul de la Compiegne. După acest armistiţiu, condu-
cerea sovietică a declarat că nu are nici o obligaţie 
faţă de Germania.

După dispariţia Imperiului Austro-Ungar au 
apărut noi state ca Austria, Polonia, Cehia, Slova-
cia, Ungaria. În perioada dată se formează un nou 
stat care va purta denumirea de Regatul Iugoslavia 
şi va include în componenţa sa sîrbi, muntenegreni, 
bosnieci şi croaţi. Dispariţia imperiului austriac va 
duce la începutul mişcării de eliberare naţională a 
populaţiei de origine română care locuia în Buco-
vina şi Transilvania. Apogeul acestei mişcări a avut 
loc la 1 decembrie 1918, cu Marea Adunare Naţio-
nală de la Alba Iulia, unde au participat 100 000 de 
români din ţinuturile Transilvaniei şi Banatului. La 
această adunare s-a luat hotărîrea de unire a Tran-
silvaniei şi a Banatului cu România. Ca rezultat se 
începe confruntarea militară cu Ungaria care nu a 
fost de acord cu unificarea Transilvaniei cu Româ-
nia. Dar acest război româno-ungar a fost de scurtă 
durată şi s-a sfîrşit cu victoria României.

Dintre statele ce au avut cel mai mult de cîştigat 
în urma acestui război a fost Franţa. Aceasta şi-a 
întors teritoriile pierdute în urma războiului franco-
prusac din 1870, Alsacia şi Lorena, devenind pu-
tere mondială. Parisul devine centrul diplomatic al 
Europei. Baze militare şi noi colonii franceze apar 
în Africa, Asia, în special în peninsula Indochina. 
Armata franceză în anii ’20-30 devine una dintre 
cele mai puternice forţe armate din lume. Numărul 
trupelor franceze ajungea la 5 milioane de ostaşi. 
Diplomaţia franceză a format un sistem de alianţe 
în Balcani, ce avea ca misiune să protejeze intere-
sele Republicii franceze.

 Un alt stat ce a avut de cîştigat a fost Marea 
Britanie. Ea a obţinut principalul său scop: a dis-
trus imperiul german, principalul concurent pe pia-
ţa economică internaţională. Englezii au acaparat 
coloniile germane din Africa. Comercianţii englezi 
s-au stabilit pe pieţele de desfacere germane din 
Europa. Flota engleză devine cea mai puternică din 
lume. Englezii au ocupat Turcia şi controlau strîm-
torile Bosfor şi Dardanele. Ei s-au implicat în răz-
boiul civil din Rusia.

O noutate a fost implicarea SUA. Acesta a fost 
primul caz cînd americanii au încălcat neutralitatea şi 
s-au implicat în conflictele militare din Europa. Prin 
aceasta conducătorii americani doreau ca să crească 
rolul SUA  în hotărârea problemelor internaţionale. 
Anume după primul război mondial, în Europa înce-
pe să pătrundă masiv marfa produsă în America.

În Europa Centrală apare un stat mare şi puter-
nic, Polonia. În componenţa ei a intrat Ucraina de 
Apus şi s-a format Uniunea Reci-Pospolita. Pe ţăr-
mul Mării Baltice apar state noi: Lituania, Letonia, 
Estonia şi Finlanda.

Rezultatul primului război mondial a fost dis-
pariţia vechii organizări politice a Europei. Apare o 
nouă viziune privind organizarea vieţii economice, 
politice şi sociale. Odată cu încheierea acestui con-
flict se naşte o nouă mentalitate privind dezvoltarea 
de mai departe a omenirii.

O consecinţă a războiului a fost şi apariţia celor 
două ideologii: cea fascistă şi comunistă. Cercuri-
le conducerii europene, văzînd rezultatele primului 
război mondial, iau decizia de a face mari schimbări 
în viaţa socială ca să nu provoace noi revoluţii: ca-
pitalismul sălbatic care a existat pînă la război înce-
pe să dispară. Se măresc salariile, ziua de muncă se 
micşorează. La majoritatea întreprinderilor se creea-
ză sindicate care trebuiau să supravegheze ca antre-
prenorii să-şi respecte obligaţiile faţă de salariaţi.

Dar încheierea primului război mondial nu ga-
ranta faptul că nu se va produce o nouă conflagraţie 
mondială. Existau statele învinse care îşi doreau 
revanşă. Acest lucru a fost confirmat de cel de-al 
doilea război mondial. 

 Sergiu MUNTEANU, 
Ludmila LUPAşCU 

Muzeul Armatei Naţionale

Totalurile şi urmările primului război mondial
lPagini de istorie&
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Felicitări cu ocazia zilelor de naştere pentru maio-
rul Oleg Stihii, căpitanii Sergiu MaRcuţă, Elena 

LuPaşcu, locotenenţii majori Sergiu Banaru, Maxim 
FiRSOV, locotenentul alexandr DuDnicEncO, plutoni-
erii adjutanţi Vitalii nicOaRă, Vladimir BELiBOV, Petru 
PRODiuS, plutonierii majori Diana Sandu, Dorin Ma-
caRiE, Valentina POPOVScaia, Gheorghe BOţ, pluto-
nierii Sorina FEDORişin, Vasile BuBuruz, sergentul 
major ion JacOTa şi sergentul Svetlana DJaVaDOVa. 

Multă sănătate, împliniri sufleteşti şi realizări profesio-
nale vă doresc colegii dumneavoastră din Brigada „şte-
fan cel Mare”

Cele mai sincere urări de bine pentru doamna locote-
nent-colonel Diana GRăDinaRu care îşi omagiază 

ziua de naştere la 1 februarie. Sănătate, pace în suflet, 
gînduri senine, numai urcuşuri pe scările carierei militare, 
putere în lupta cu problemele vieţii şi dragoste din partea 
celor apropiaţi vă dorim.  

Cu respect, colectivul Centrului mass-media militară.

Multe urări de sănătate, realizări frumoase şi bani în 
casă colectivului Batalionului de Gardă care îşi săr-

bătoresc zilele de naştere în luna ianuarie: maiorii igor 
PROcOP,  andrei BuLBan, căpitanul Dumitru nEGOiţă,  
locotenent major ion BaHTuRcHin, locotenenţii andrian 
OPREa, Eduard cOJOcaRi şi corina cOJOcaRi, pluto-
nierii adjutanţi ana ciREş, plutonierii majori  iurie ROşu,  
aliona TaTaR, plutonierii Rodica LOZOVan,  Tatiana ca-
RELOV, Valentin MaLEV şi  Ghenadie PETRaşcO.

 Colegii vă apreciază pentru sinceritate, prietenie şi vă 
mulţumesc pentru sprijinul pe care îl acordaţi în fiecare 
zi de muncă.

Maior vitalie BUNDUChI 

Molitvă
Eu iarăşi sting firavă candela minţii
Şi lacrima-ncet umectează obrazul.
În umbră, un pas fac în urmă toţi sfinţii,
Stafie, în jur, mă cuprinde necazul.

Doar monştrii dau glas undeva-n întuneric
Şi clinchetul apei se-aude-mprejur…
Mă simt singuratic, trădat şi nemernic,
Destinul meu este salvarea s-o fur.

Fac paşi înceţi cu picioarele goale,
Mîna mi-o-ntind în pustiu tremurînd.
În piept se naşte un ţipăt de jale -
Focul molitvei s-aprinde în gînd.

Gura încearcă să scoată un sunet…
Mugetul, şoapta mimează cuvinte.
Pulsul loveşte mai rău ca un tunet
Sîngele rece în capul fierbinte.

Îngeri dansează cercuri în cer
Păzind un cuvînt care e Adevăr.
Mă-ndrept ş-arunc de pe umeri piatra,
Devin doar cuvinte: „Doamne, mă iartă”.

Revelaţie

Andrei ANDRONAKE 

Curat să-ţi fie sufletul şi mintea
Curat să-ţi fie sufletul şi mintea,
Frumosul să îl poţi aprecia
Dorinţa să nu-ţi pierzi niciodată,
În viaţă să nu-nceţi a te lupta.
  
Aş vrea să-ţi mai doresc să nu fii tristă
Chiar dacă asta e ceva normal,
Că totu-n viaţă nu e numai bine,
Iar numai bine este anormal.

Bărbia sus şi nu uita: zîmbeşte,
Zîmbeşte fiindcă viaţa ţi-o faci tu,
Trăieşte clipa care se petrece,
Fiindcă numai astă clipă este-acum.

Doar viaţa toată astea-s multe clipe
Şi niciuna nu se poate repeta,
Deci fiecare clipă este unică,
Rămîne să-ţi trăieşti frumos viaţa.

* * *
Atunci cînd te-ai trezi în noapte
Şi lumînarea vei aprinde,
Vei sta pe patul dintr-o parte,
Privind la magica oglindă

Priveşti şi lumînarea albă,
Ce se reflectă mai aprinsă,
Şi îţi închipui că apare
Trecutul care te cuprinde.

Apare  chipul ce-l iubisei
Şi îţi zvîcneşte inimioara,
Iar răsuflarea ţi se frînge
Şi se zăreşte lăcrămioara.

Apoi, spre dimineaţa-i rece,
Trezită eşti cu faţa udă
Şi corpul este şi el umed,
Gîndindu-te încă la dînsul.

Sînt seri în care stelele luminează mai frumos ca niciodată, acele seri cînd, după  
o despărţire de zile numărate, care însă par o veşnicie, îţi revezi iubita. Acea  co-

pilă cu chip gingaş şi ispititor de Afrodită, cu ochi ca două perle fără egal în frumu-
seţe, perle pe care nici cea mai însemnată regină a lumii nu le merită ca podoabe în 
diademă, ea cu buze dulci şi ademenitoare de un roşu de brocart. În acele seri, stelele 
luminează într-un mod deosebit, parcă înadins pentru mine – înadins pentru ea. Au o 
lumină atît de caldă şi-ţi par atît de aproape, încît îţi  vine să le culegi în palme şi să 
le atîrni în firele de păr lungi care curg ca apa unui izvor în răcoarea dimineţii peste 
umerii ei firavi şi albi ca spuma laptelui. 

Sînt şi altfel de stele decît cele de pe cer şi anume cele care au drept suport 
epoleţii care-mi acoperă umerii, umeri pe care ea adoră să-şi reazeme frumos capul. 
Acestea sînt altfel de stele, stele la care ajungi prin greutăţi, prin momente dificile 
peste care treci doar cu gîndul la cei dragi, prin pierderi şi lipsuri, prin suferinţe 
fizice şi morale, prin ajutorul camarazilor care, în momente de cădere spirituală, te 
împing spre ele cu cuvinte de încurajare, pline de un viitor luminat, ca serile petre-
cute alături de ea. Acestea sînt tot stele, dar cu totul altfel de stele. 

Student Eugen ToMUZ, 
plutonul 21 infanterie, compania 2, 
Academia Militară „Alexandru cel Bun”

Altfel de stele

Cătălina CERNEŢChI,           
eleva clasei a 9-a ,,F”,
Liceul teoretic ,,Gheorghe Asachi”

Veşnicia  satului
M-am suit pe-o muchie de deal,
m-am suit cu zariştea odata 
ca s-ascult pămîntul meu natal
să-i aud cîntarea nesecată.

Iată o alee de stejari,
jos în vale Nistru-n valuri bate, 
iar pe culme satul meu natal
din vechime-aici îşi poartă vatra.

Flori de răsărită, pomi şi vie,
toate cresc din plin şi înfloresc,
asta e a satului moşie,
muncă, dar şi dar dumnezeiesc.

Lin îşi duce Nistru apa-n vale,
colţ de rai e lungul său peisaj
dealuri,văi, coline, lunci şi şesuri
iată pitorescul vernisaj.

Toţi aleargă la oraş, că-i bine,
dar eu am un crez demult format 
şi sînt de acord cu ce a zis poetul:
,,Veşnicia s-a născut la sat”.

cînd a plecat, soarele rîdea pe cer, 
iar copiii se mişcau ca roboţeii 

prin florile de primăvară. Cînd a plecat 
la războiul care colecta oameni diverşi 
pentru expoziţia de trupuri lansată în 
veacul XX ...

Aştepta pierdut printre sutele de 
mii de bocanci identici, poate ai lui un 
pic mai strălucitori (de la atîta lustruit 
cu lacrimile măicuţei), cu casca care-l 
îngrădea de veri, toamne, ierni şi pri-
măveri şi cu fotografia iubitei la piept. 
Fiecare soldat ascunde în haină, în bu-
zunarul de la piept, o fotografie care 
trăieşte întregul război de-acolo, din 
buzunar, la fel de intens ca posesorul 
ei. De aceea poate, sînt atît de zdrenţu-
ite cînd soldatul se întoarce sau nu se 
mai întoarce acasă. 

Privea plasa densă de ură şi angoa-
să care se ridica în faţa lui. A auzit de 
la cineva că războiul mai înseamnă şi 
salvare. Salvare, ia auzi! De ce oare 
salvarea trebuie să ucidă? De ce trebu-
ie să moară cineva care, la fel, iubeş-
te? Paradoxul şi ironia se linguşesc la 
picioarele lor ca pisicile înnebunite de 
la atîta încredere, uneori, zadarnică, a 
oamenilor în oameni.  

Mii de trupuri împrăştiate pe cîm-
pul de luptă. Unde şi unde zăreşti o 
mînă ridicată care tremură în văzdu-
hul cu miros dulcigăriu,  de alterat şi 
vrei să laşi totul şi să fugi ca să-l ajuţi 
sau să-l strîngi puternic de mînă să 
simtă că nu a murit în singurătate. Atît 
ar fi putut face. Dar nu a făcut. Pentru 
că înainte era cerul roşu. Război era 
înainte şi în spatele lui. Şi în suflet la 
fel. A început numărătoarea inversă cu 
sute de mii de bocanci identici ...

Cerul azi e mai bogat în stele şi 
atît de frumos! Mai frumos ca oricînd. 
E ca brăduţul de Crăciun sub care că-
utăm mereu cadouri, chiar şi atunci 
cînd creştem. Din obişnuinţă. Nu a 
avut timp să-l admire vreodată, pentru 
că nu încăpea pe agenda activităţilor 
zilnice. Iar viaţa durează o clipă. Cît ai 
trece un cîmp minat. Şi nu există indi-
catoare pentru viaţă. Există doar găuri 
pe care le creăm ca şoriceii din curio-
zitatea de a privi dincolo de zidul care 
ne pare inaccesibil. Zid pe care îmbă-
trînesc gîndurile şi clipele şi de care 
ne sprijinim doar un minut, pentru o 
gură de viaţă. Apoi alergăm bezmetici 
în direcţii diferite ca să iubim sau să 

rămînem dezamăgiţi şi să căutăm for-
ţe ca să mergem mai departe. Sau să 
începem un război!  Cît de puternic iu-
bim atunci cînd stăm pe-aceeaşi bancă 
cu moartea şi-i povestim c-am vrea 
să-i sărutăm încă măcar o dată mîna 
mamei sau buzele iubitei, sau să ne 
îmbrăţişăm tatăl şi fratele şi să le spu-
nem că ne pare foarte rău pentru tot 
ce-am făcut sau nu am făcut în viaţa 
noastră! Dar moartea nu are urechi ca 
să ne audă. Dar moartea nu are inimă 
ca să ne înţeleagă ... 

Cînd a plecat, soarele rîdea pe cer 
(îşi aminteşte bine!), iar copiii se miş-
cau ca roboţeii prin florile de primă-
vară. Era război. Expoziţia de trupuri 
a veacului XX. Şi lumea era prea ocu-
pată cu el, cu războiul, ca să mai tră-
iască. Şi lumea era prea ocupată ca să 
zîmbească. Şi lumea era ... sau nu mai 
era printre atîţia pereţi prăbuşiţi, între 
atîtea flori strivite, între  atîtea gînduri 
neterminate ...

De-am şti că mîine vom muri, vom 
preţui oare viaţa mai mult? 

Irina MĂNULESCU

Viaţa de după zid

Felicitare


