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Militarii Armatei Naţionale
au revenit din Germania

C

ontingentul Armatei Naţionale care a participat la exerciţiul
„Mission Rehearsal Exercise” a revenit în R. Moldova, iar cei
mai exemplari militari au fost decoraţi cu distincţii militare.
În cadrul unei ceremonii organizate cu prilejul acestui eveniment, ministrul Apărării Vitalie Marinuţa a decorat un grup de militari cu medalia „Pentru serviciu impecabil în Armata Naţională”
şi insigna „Militar Eminent”.

Ministrul Apărării a felicitat contingentul militar pentru îndeplinirea exemplară a misiunilor şi a specificat că pregătirea trupelor de menţinere a păcii rămîne
o prioritate pentru Armata Naţională.
„Sînt mîndru că aţi reprezentat cu
cinste R. Moldova în plan internaţional
şi am reuşit să dezvoltăm deprinderi noi
pentru participarea în operaţiuni internaţionale”, a declarat ministrul Apărării.
„Sînt convins că exerciţiul din Germania
a sporit pregătirea efectivului nostru, deoarece obiectivul nostru este certificarea

subunităţilor de menţinere a păcii pentru
îndeplinirea operaţiunilor la nivel internaţional”.
Șeful contingentului militar, colonelul
Iurie Bruma, a opinat că pentru militarii
Armatei Naţionale exerciţiul „Mission
Rehearsal Exercise” a fost o experienţă inedită şi că organizatorii au apreciat înalt
pregătirea profesională a contingentului
Armatei Naţionale.
„Pregătirea ofiţerilor din componenţa statului major al batalionului, cît
și acțiunile practice ale militarilor din

cadrul subunităților, în special la conducerea misiunilor în regimul zi — noapte
au fost înalt apreciate. Militarii Armatei
Naţionale au însușit cu succes tehnicile de
conducere a maşinilor de teren, precum și
utilizarea aparatelor de vedere pe timp de
noapte şi în condiţii de vizibilitate redusă”,
a menţionat Iurie Bruma.
Potrivit sursei citate, efectivul militar
a efectuat în timpul exerciţiului antrenamente pentru instalarea punctului de
comandă, stabilirea misiunilor pentru
subunităţile militare şi modalitatea de colaborare şi cooperare. De asemenea, contingentul Armatei Naționale a fost instruit
să utilizeze sistemele electronice de monitorizare și diverse stații de comunicare
radio. Militarii moldoveni au susținut o
serie de teste la pregătirea medico — militară, acțiunile în caz de accidente rutiere
și chemarea focului de artilerie.
Subliniem că Armata Naţională a de-

taşat la exerciţiul desfăşurat la baza militară din Hohenfels, 120 de militari profesionişti. Militarii moldoveni au fost antrenați
în comun cu subunităţile naţiunilor partenere în operaţiuni de patrulare, escortare,
deplasare, transportare şi sprijin. Scopul
exerciţiului a fost evaluarea nivelului de

pregătire a subunităţilor pentru rotaţia trupelor în cadrul misiunilor internaţionale.
Exerciţiul „Mission Rehearsal Exercise” a fost organizat de Comandamentul
European al Corpului de Infanterie Marină al SUA și s-a desfășurat în perioada 1
— 26 februarie.

Preoţii militari vizaţi în discuţii la Mitropolia Moldovei

A

ctivitatea preoţilor militari şi perspectiva implementării
altor iniţiative în acest domeniu au fost abordate în cadrul unei mese rotunde organizate la sediul Mitropoliei Moldovei cu participarea ministrului Apărării Vitalie Marinuţa şi
a reprezentantului Ministerului Justiţiei, directorul general al
Departamentului Instituţiilor Penitenciare, colonelul Veaceslav Ceban.
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Mitropolitul Moldovei, Înalt Preasfinţia Sa Vladimir, a menţionat că datorită Acordului încheiat între Mitropolia
Moldovei şi Ministerul Apărării au fost
realizate mai multe fapte bune, aşa precum ne îndeamnă şi Sfînta Scriptură.
,,Ne mîndrim de ajutorul acordat de
Ministerul Apărării la amenajarea paraclisurilor, a camerelor pentru rugăciuni,
unde militarii Armatei Naţionale au posibilitatea să discute pe teme religioase
şi să primească binecuvîntarea preoţilor
militari. Este un început bun şi sperăm
pe viitor la o colaborare şi mai fructuoasă“, a accentuat Mitropolitul.

În cadrul discuţiilor a fost abordată asistenţa moral-spirituală acordată
de preoţii militari efectivului Armatei
Naţionale. Ulterior, au fost trecute în
revistă mai multe obiective printre care
editarea unei cărţi de rugăciuni militare şi proiectul de lege privind instituirea clerului militar.

Locotenent Mihaela Mîrza

Noutăţi din unităţi

Ritm de militărie şi datorie civică
Solemn momentul jurămîntului

		
una lui Făurar a fost marcată de un şir de evenimente în unitatea militară din
Bălţi. Prim-planul a aparţinut ceremoniei de depunere a jurămîntului militar.
La solemnitatea ce a avut loc în Brigada „Moldova” a participat ministrul Apărării
Vitalie Marinuța alături de reprezentanţii autorităţilor locale, părinţi, cadre militare în rezervă şi retragere, precum şi veterani de război. Oaspeţii au fost familiarizaţi
cu infrastructura unităţii, precum şi cu expoziţia de tehnică militară şi armament.
De menţionat, că în acea zi la Bălți au jurat credinţă Patriei 388 de tineri soldați.

L

Centrul mass-media militară
or. Chişinău, şoseaua Hînceşti, 84
Materialele publicate de „OASTEA MOLDOVEI”
reflectă opinia autorilor care s-ar putea
să nu exprime poziţia redacţiei.
Reluările din „OASTEA MOLDOVEI”
trebuie să conţină trimiterile la sursă.

Poetul copilăriei noastre

De

o însemnătate aparte s-a dovedit a fi și ziua
de 14 februarie, dedicată în totalitate poetului Grigore Vieru. Printr-un efort comun de omagiere a poetului, efectivul militar și-a propus să păstreze
vie amintirea celui ce ne-a călăuzit copilăria şi a cîntat dragostea de ţară şi de limba română. Și toate astea au fost consacrate cu deosebite emoţiii, în ziua în
care maestrul Grigore Vieru ar fi împlinit 77 de ani.

Tipărit la „Prag-3”, Tiraj 2000. Comanda 367

CIFRE şi DATE
În 1988, în ziarul chișinăuian
Literatura și arta apare
primul text cu grafie latină
din Basarabia postbelică.
Autor - Grigore Vieru.

“Educaţia moral-spirituală nu este
numai o obligaţiune a statului şi familiei, dar şi a cultelor religioase, iată de
ce proiectul realizat în cadrul armatei
este unul benefic”, a menţionat Vitalie
Marinuţa, aducînd mulţumiri preoţilor militari care aduc cuvîntul Domnului în structurile militare.

Potrivit colonelului Eduard Ohladciuc, şeful Direcţiei personal a Marelui
Stat Major al Armatei Naţionale, pe
parcursul anului 2011, preoţii militari
au organizat diverse şedinţe cu militarii în termen, în special cu cei din
grupurile de risc, au amenajat locuri
pentru rugăciuni. Totodată, aceştia
au contribuit la vizitarea mănăstirilor
şi locurilor sacre de către efectivele de
militari. În acest context, preoţii militari au fost menţionaţi cu insigna „Preot militar” instituită recent de către
Mitropolia Moldovei.
Armata Naţională şi Mitropolia
Moldovei se ghidează de un program
de acţiuni comune iniţiat în 1997.
Despre oportunitatea acestei colaborări vorbeşte şi faptul că la 3 septembrie 2011, Ministerul Apărării a fost
prima instituţie statală ce s-a învrednicit de Ordinul bisericesc ,,Ştefan cel
Mare”, gradul I.

Tempoul instruirii zilnice

În

ultima decadă a lunii februarie, efectivul militar din nordul ţării a fost implicat în cursul de supraviețuire - un test special pentru călirea organismului
şi sporirea rezistenţei. Tot aici soldații mai sînt familiarizați şi cu tehnici de autoapărare.

Recent s-a finalizat cu succes şi cursul de instruire iniţială. Această pregătire
a tinerilor soldaţi are ca obiectiv modelarea aspectelor militare generale pentru
executarea misiunilor de luptă şi se desfăşoară de patru ori pe an, cu o durată de
şase săptămîni. După ceremonia de absolvire, ostaşii au plecat în concediu pentru
trei zile, după care a urmat repartizarea în unităţile Armatei Naţionale.

În memoria celor căzuţi la datorie

P

otrivit maiorului Sergiu Rezmeriţă, şeful Secţiei personal,
în Brigada I Infanterie Moto s-au
mai desfăşurat şi un şir de manifestaţii şi activităţi consacrate
retragerii trupelor sovietice din
Afganistan. Frigul şi nămeții de
afară nu i-au împiedicat pe veterani, alături de autoritățile locale
și de efectivul militar, să vină la
memorialul ostașilor căzuți, pentru a aduce un omagiu camarazilor. Cu această ocazie, la cei 23 de ani de la sfîrşitul războiului, la Bălţi, Edineţ şi
Briceni au fost oficiate slujbe de pomenire a celor căzuţi în lupte. La ceremoniile
solemne a fost implicată nemijlocit şi orchestra unităţii militare.
Șirul evenimentelor închinate retragerii trupelor sovietice din Afganistan a
continuat cu turneul de minifotbal, unde cei mai buni s-au bucurat de victorii şi
de menţiuni.
Locotenent Natalia Andronachi
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Medalii post-mortem la Căuşeni

A

rmata Naţională îşi pleacă fruntea în memoria patrioţilor care
au manifestat bărbăţie şi curaj în clipe de grea cumpănă
pentru R. Moldova. Declaraţia a fost făcută de ministrul Apărării Vitalie Marinuţa în cadrul unei întîlniri în raionul Căuşeni, cu
participanţii la acţiunile de luptă pentru apărarea integrităţii şi
independenţei R. Moldova şi văduvele care şi-au pierdut soţii pe
cîmpul de luptă.

În ajunul Zilei Memoriei, marcată oficial la 2 martie, ministrul
Apărării a înmînat 40 de medalii
comemorative post-mortem, văduvelor eroilor căzuţi în lupta pentru
apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova. Totodată,
ministrul Apărării a decorat şapte
participanţi la acţiunile de luptă
pentru apărarea integrităţii şi independenţei R. Moldova cu medalia
„În slujba Patriei” şi insigna „Recunoştinţă”.
Vitalie Marinuţa a menţionat că
aceste distincţii sînt un tribut de recunoştinţă faţă de toţi soldaţii care
şi-au îndeplinit datoria ostăşească
cu preţul suprem şi nu s-au întors

Liceului Teoretic „Dimitrie Cantemir” şi placa Eroilor Independenţei
din sediul primăriei oraşului Căuşeni, care înveşniceşte numele a 10
participanţi la conflictul armat din
anii 1991-1992. După festivitatea
solemnă consacrată acestor evenimente, ministrul Apărării şi reprezentanţii administraţiei publice locale au ţinut un minut de reculegere
în memoria eroilor căzuţi în lupte,
iar ulterior au participat la o masă de
pomenire.
De menţionat că în conflictul
armat din 1991-1992, au participat
circa 29 mii de persoane, dintre care
286 au decedat, iar alte 284 au rămas
invalizi de gradele I, II şi III. În Armata Naţională activează în prezent
64 de veterani ai conflictului armat
pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei R. Moldova.
La 2 martie se împlinesc 20 de
ani de la conflictul armat de pe Nistru. Ziua de 2 martie a fost proclamată Ziua Memoriei de către legislativul ţării în anul 2011.

din bătălie.
„Comemorarea celor căzuţi în
conflictul armat este un tribut de
recunoştinţă faţă de văduvele care
şi-au pierdut soţii, precum şi participanţii care au supravieţuit în conflictul armat. Vă asigur că Ministerul
Apărării va onora în continuare memoria eroilor şi va susţine veteranii
conflictului armat şi văduvele celor
care au căzut pe cîmpul de luptă”, a
accentuat Vitalie Marinuţa.
În cadrul manifestărilor organizate în ajunul Zilei Memoriei la Căuşeni, au fost inaugurate două plăci
comemorative. Este vorba despre
placa comemorativă în cinstea lui
Alexei Cioban, dezvelită în cadrul

Comemorare

E

fectivul Armatei Naţionale îşi
pleacă fruntea în memoria patrioţilor care au manifestat în condiţii
nespus de grele bărbăţie şi curaj.
Patriotismul înaintaşilor constituie
o adevărată şcoală a vieţii pentru
generaţia tînără.
Militarii armatei împreună cu
întreaga societate civilă comemorează în aceste zile pe toţi cei care
nu au ezitat şă-şi dea vieţile pentru
Ţara noastră.
Ministerul Apărării, în colaborare cu Centrul de Cultură şi Istorie Militară, maestrul în fotografie
Tudor Iovu şi publicaţia Adevărul,
prezintă astăzi, 29 februarie, ora
12.00, expoziţia de fotografie-document cu tematica “La un pas de
război, la un pas de pace”, prilejuită de aniversarea a 20 de ani de la
declanşarea conflictului armat de
pe Nistru. La expoziţia găzduită de
Centrul de Cultură şi Istorie Militară
(or. Chişinău, str.Tighina 47) participă specialiştii în fotografie, participanţi la acţiunile de luptă.
La 1 martie 2012 tot în incinta Centrului de Cultură şi Istorie
Militară, se va desfăşura conferinţa

ştiinţifică „20 de ani de la începutul
acţiunilor de luptă de la Nistru, pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova (1992)”.
La 2 martie militarii Armatei
Naţionale vor participa la mitingurile de comemorare a eroilor
căzuţi în războiul de la Nistru şi
vor depune flori la monumentul
„Maica îndurerată”, la mormintele
militarilor căzuţi în conflictul armat
din Cimitirul Central din strada
Armenească şi Cimitirul Sfîntul
Lazăr din Chişinău
Totodată, acţiuni de comemorare a eroilor vor avea loc şi în toate
localităţile unde există garnizoane
ale Armatei Naţionale, iar reprezentanţii Centrelor Militare vor repartiza medalii participanţilor la conflict
şi văduvelor de război.
Pentru zilele de 4 şi 5 martie la
Centrul de Cultură şi Istorie Militară
va avea loc concertul-spectacol de
comemorare în contextul acţiunilor
de 20 de ani de la începutul acţiunilor
de luptă de la Nistru (1992) şi lansarea volumului “In memoriam” ce
inserează numele şi pozele martirilor
de la Nistru.

Turneu de fotbal în memoria combatanţilor

M

inisterul Apărării, în colaborare cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi Uniunea Veteranilor Războiului
pentru Independenţă, au organizat în week-end în municipiul Bălţi, un turneu la fotbal în sală, în memoria celor
căzuţi în conflictul armat de pe Nistru în 1992.

Activităţile au început cu un miting de comemorare, organizat în faţa
Comisariatului de poliţie din Bălţi,
unde sînt instalate plăcile comemorative a trei combatanţi, originari din
municipiu, care au căzut în luptele
din 1992, urmat de depuneri de flori
la monumentul lui Ştefan cel Mare.
În opinia ministrului Apărării,
Vitalie Marinuţa, evenimentul de la
Bălţi este primul din cele organizate
de autorităţile ţării în contextul marcării celor 20 de ani de la declanşarea conflictului armat, şi are drept

scop nu doar comemorarea celor
căzuţi şi aducerea unui omagiu persoanelor care s-au ridicat la apărarea
independenţei şi suveranităţii Republicii Moldova, dar şi unul educativ
pentru generaţiile viitoare.
„Despre eroismul şi curajul celor care s-au ridicat în apărarea
Patriei, noi trebuie să vorbim nu
doar în preajma unor date legate de
evenimentele din timpul conflictului,
dar permanent, deoarece numai în
acest caz vom reuşi să depăşim consecinţele lui, să educăm generaţii

de adevăraţi patrioţi ai Republicii
Moldova, care prin eforturile sale
zilnice vor contribui la prosperarea
ţării noastre”, a menţionat Vitalie
Marinuţa.
Eduard Maican, preşedintele
Uniunii Veteranilor Războiului pentru Independenţă, a salutat iniţiativa
Ministerului Apărării de a organiza
asemenea activităţi, menţionînd că
acestea contribuie nu doar la comemorarea faptelor eroice ale participanţilor la război, dar şi la educaţia
tinerei generaţii. „În plus, evenimentele de acest gen constituie un bun
prilej de întîlnire a foştilor camarazi
de lupte, care locuiesc în diferite localităţi”, a spus Maican.
La turneul din Bălţi au participat
echipe de combatanţi din 10 raioane
ale ţării. Învingătoare a primului turneu a devenit echipa de veterani ai

războiului de pe Nistru din municipiul Bălţi, fiind urmată de cele din raioanele Făleşti şi Sîngerei. Organiza-

torii turneului au convenit ca la ediţia
din 2013 să participe echipe din toate
raioanele şi municipiile ţării.
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Război la Nistru (II)
Continuare din nr. 3, (15 februarie 2012)

La

11 septembrie, prin hotărîrea
prezidiului sovietului suprem al
Transnistriei „Cu privire la forţele armate pe teritoriul Transnistriei”, a fost
„abrogat” Decretul Preşedintelui Republicii Moldova cu privire la evacuarea
Forţelor Armate ale URSS şi celor ale
Ministerului de Interne al URSS de pe
teritoriul Republicii Moldova. În urma
acestui act, decretul a încetat să aibă putere legală pe teritoriul autoproclamatei
republici.
Sub presiunea autorităţilor transnistrene, la 19 septembrie, Secţia de poliţie
din oraşul Rîbniţa a trecut sub jurisdicţia
Direcţiei de interne a Transnistriei. La
20 septembrie, sovietul orăşenesc Dubăsari a adoptat decizia de a desfiinţa Secţia de poliţie raională şi de a crea Secţia
raională de miliţie transnistreană. La 22
septembrie, Secţia raională de poliţie
Camenca a trecut şi ea sub autoritatea
separatiştilor.
La 1 octombrie 1991 a fost semnat
un protocol de conciliere şi redresare a
situaţiei din zona de conflict. Punctele 3
şi 4 ale protocolului de conciliere prevedeau suspendarea hotărîrilor cu privire la crearea de structuri de stat ilegale
şi subordonarea organelor existente ale
puterii şi administraţiei de stat. Contrar
acestor decizii, în oraşul Rîbniţa, în zona
combinatului metalurgic, a fost creată o
tabără, în al cărei perimetru se adunau

aşa-numitele detaşamente de muncitori
din oraşele Dubăsari şi Rîbniţa. Se întreprindeau acţiuni ilegale de intimidare
şi şantajare a colaboratorilor de poliţie
rămaşi fideli jurămîntului Republicii
Moldova.
Aceste acţiuni ilegale deveneau din
ce în ce mai violente. La 16 octombrie
1991, într-un birou al Secţiei raionale de
poliţie Dubăsari a fost aruncat un obiect
exploziv cu nitrototoluen. Din fericire,
au fost cauzate doar daune materiale.
La 2 octombrie 1991, executivul din
Tiraspol a adoptat rezoluţia nr. 20 „Cu
privire la reorganizarea Direcţiei orăşeneşti de miliţie a departamentului de
afaceri interne”, în baza căreia poliţia
locală era scoasă de sub jurisdicţia conducerii legale a Republicii Moldova.
Urmărind scopul creării unor structuri paralele puterii de stat, la 1 decembrie 1991, forţele separatiste au organizat alegerea „preşedintelui Republicii
Moldoveneşti Nistrene”. În ajunul alegerilor, persoane înarmate au continuat
să intimideze populaţia din regiunea
transnistreană.
Pregătirile pentru alegerea preşedintelui autoproclamatei republici nistrene
s-au desfăşurat în contextul unei activităţi ilegale intense a adepţilor menţinerii fostei URSS, în contextul acţiunilor
practice de creare a unor structuri de
ordine paralele, intimidării şi şantajării
locuitorilor şi colaboratorilor poliţiei din
partea stîngă a Nistrului.

CIFRE şi DATE
În luptele grele pentru Tighina au căzut sute de combatanţi moldoveni, mai bine de 400 au fost răniţi şi spitalizaţi. Dintre cei căzuţi pe câmpul de luptă, la podul de
lângă Nistru, mai mult de o sută erau rezervişti şi militari recent înrolaţi, unii dintre ei chiar fără arme.
Volumul “In memoriam”,
editat în 2012

În ajunul alegerilor, au fost înregistrate cazuri de presiune din partea separatiştilor înarmaţi asupra şefilor unor
structuri ale administraţiei locale, care
acţionau în baza legislaţiei oficiale moldoveneşti.
La 27 noiembrie 1991, în biroul
Sovietului sătesc din localitatea Teia,
raionul Grigoriopol, au intrat 6 persoane
înarmate cu arme automate Kalaşnikov,
venite de la Tiraspol. Acestea au cerut,
în mod brutal, ca lucrătorii sovietului
sătesc să organizeze urgent activitatea
propagandistică pentru alegerea „preşedintelui”. Localnicii erau ameninţaţi şi li
se spunea că, după 1 decembrie, se va
găsi cîte un glonte pentru fiecare locuitor al satului. Aceşti intruşi au avertizat
conducerea locală că la 8 decembrie,
în acest teritoriu nu se va desfăşura
alegerea preşedintelui Republicii Moldova. Restricţii de acest gen, înaintate
de către propagandişti înarmaţi, au fost
atestate şi în alte localităţi din raioanele
Dubăsari, Slobozia, Rîbniţa etc. Deputaţii Sovietului orăşenesc din Bender au
permis ca persoane înarmate din cadrul
unităţilor autofinanţate să patruleze oraşele. Separatiştii şi membrii grupurilor
armate aplicau presiuni brutale asupra
persoanelor care se opuneau ideilor separatiştilor. Concomitent, se organizau
şi acţiuni ilegale de blocare a podurilor
şi magistralelor auto, verificare a mijloacelor de transport. Se aplica violenţă
directă, fizică şi psihologică.

În seara de 1 decembrie a fost blocat podul de peste Nistru din vecinătatea
satului Gura Bîcului. În localitatea Mălăieşti, în dimineaţa zilei de 1 decembrie
1991, au sosit 2 autobuze şi un microbuz,
care au adus 20-25 de agitatori, inclusiv
şase îmbrăcaţi în uniformă militară.
Locuitorii satului au hotărît să nu reacţioneze la această demonstraţie de forţă
şi, în ziua alegerilor, nu s-au prezentat
la secţiile de votare. Practic, în toate localităţile din raionul Grigoriopol, satele
Speia, Butor, Taşlîc, s-au înregistrat acţiuni de intimidare a populaţiei.
În raionul Dubăsari, toate podurile
de pe Nistru, au fost blocate de grupuri
de oameni înarmaţi cu automate şi mitraliere. La fiecare pod au fost amplasate
pichete formate din cîte 30 de persoane
dotate cu armament. Fiecare pichet avea
în dotare cîte 3 mitraliere. A fost blocat
şi podul de peste Nistru din apropierea
oraşului Rîbniţa. Dinspre oraşul Camenca, pe pod a fost amplasat un pichet
compus din reprezentanţi ai miliţiei locale şi miliţiilor populare, bine dotate cu
arme de foc.
În raionul Ştefan Vodă, lîngă satul
Răscăieţi, podul a fost blocat de către
un efectiv de 25 de oameni înarmaţi cu
automate şi trei mitraliere de infanterie.
Blocarea podului s-a desfăşurat sub comanda unui colonel şi a doi maiori ai
Armatei Sovietice. Majoritatea luptătorilor de gherilă care au participat la acţiunea de blocare a podurilor şi arterelor

principale de transport se aflau în stare
de ebrietate, manifestînd lipsă de respect
faţă de cetăţeni şi colaboratorii organelor constituţionale.
Pe mai multe trasee s-a procedat la reţinerea ilegală a mijloacelor de transport.
Luptătorii de gherilă spărgeau cu paturile automatelor geamurile automobilelor,
argumentînd că acţionează din ordinul
preşedintelui republicii nistrene, care le-a
permis să deschidă focul asupra automobilelor ce nu opresc la somarea lor.
În zilele următoare, în toate localităţile din stînga Nistrului, separatiştii
s-au întrunit în diverse şedinţe. La 6 decembrie 1991, lîngă satul Gura Bîcului,
raionul Anenii Noi, inspectorul de sector
al Secţiei raionale de poliţie din Anenii
Noi, A. Vizdan, care traversa podul la
volanul propriului automobil, observînd
că persoane înarmate blochează trecerea,
a decis să facă cale întoarsă. Gardiştii,
deschizînd focul asupra automobilului,
au rănit grav un colaborator de poliţie
şi pe şoferul şcolii tehnice a sovhozului
Roşcani. La 7 decembrie, gardiştii l-au
reţinut pe deputatul sovietului orăşenesc
V. Serbov şi l-au insultat, ţinîndu-l sub
arest mai mult timp. La 8 decembrie,
gardişti înarmaţi l-au reţinut pe procurorul oraşului Bender şi pe soţia acestuia,
transportîndu-i la statul lor major.
Va urma
Locotenent-colonel
dr. Vitalie Ciobanu
Foto: Tudor IOVU

5

29 februarie 2012

Oastea Moldovei

Cronica durerii

O Patrie, un destin, un război...
P

rintre multe priviri cu care ne întîlnim zi de zi sînt ochi ce au
văzut şi au trăit războiul. Persoane tinere şi zîmbitoare, dar
cu tristă experienţă a războiului de la Nistru. Unul dintre cei care
nu a ezitat atunci este şi locotenent-colonelul în rezervă Vitalie
Pleşco, actualmente lector la catedra Ştiinţe umanistice a Academiei Militare ,,Alexandru cel Bun”.

Foto: Vitalie Pleşco este al treilea din dreapta imaginii

,,Nu a fost conflict,
a fost război”
Văzîndu-l pe stradă, zvelt şi cu un
zîmbet prietenos, n-o să crezi că este un
veteran de război, că şi-a plîns camarazii
cu ai căror feciori azi vorbeşte părinteşte.
,,Nu a fost conflict, a fost război”,
mărturiseşte combatantul. ,,A fost greu,
dar nu au fost şi nu vor fi nicicînd regre-

te”. Sinceritatea dezarmantă îşi are începutul în dragostea pentru acest pămînt pe
care s-a născut.
Un tînăr locotenent, la doar 22 de ani,
a spus un ,,da” ferm, pentru că şi mai tînără, Patria sa, Republica Moldova avea
nevoie de el. Scumpa soţie, însărcinată fiind, a fost poate prea înţelegătoare, ...dar
viitorul era deja pentru trei. Anume lacrimile de pe chipul viitoarei mame i-a oferit acea picătură de încredere atît de nece-

sară. Apoi doar frica de necunoscut îi tot
dădea tîrcoale, nu şi convingerea că acolo
era locul lui. Însă camarazii, devotaţii camarazi, unii trecuţi de vîrsta tinereţii, au
fost mereu alături.
A venit de pe băncile unei instituţii
militare, direct la armă. Deşi instruit doar
pe conspecte, hărţi şi alarme de instrucţie,
a dus la bun sfîrşit orice misiune ce i-a
fost încredinţată.
,,Foarte rar dormeam noaptea. Dar
după un somn furişat, cînd deschideam
ochii, eram bucuros pentru că sîntem vii”,
ne povesteşte ofiţerul, poligoanele căruia
au fost substituite de platoul de la Coşniţa
în vara lui ’92.
,,Cu lux de amănunte păstrez în memorie Statul Major al Batalionului 2,
poziţia tuturor pieselor, a blindajului,
feţele colegilor de armă, fortificaţiile în
pămînt… ” şi un nod în gît opreşte destăinuirea eroului nostru.
Cu fruntea sus îşi aminteşte de acele
persoane care i-au ajutat pe combatanţi
cu hrană, cu haine, şi aici zîmbeşte: ,,Am
primit chiar şi ciorapi de lînă în mijlocul
verii, dar au fost şi aceia de folos. La toate
le găseam un rost în tendinţa noastră de
a ne apăra Ţara. Pentru bravii apărători,
din localităţi se aduceau toate produsele
necesare, erau chiar şi sarmale într-o oală
trimisă din Floreşti”, parcă simţind mirosul acelor bucate, îşi aminteşte domnul
Pleşco.
Cu licăriri de apă cristalină în ochi
vorbeşte şi despre părinţi, care din iunie
şi pînă în august au trăit prin intermediul
„comunicatelor de război” ale presei,
viaţa scumpului fecior.

,,Cu multă bucurie,
aşa a fost reîntîlnirea!”
Şi cînd veni vorba de sfîrşitul războiului, i se luminase chipul, parcă un alt
tip de aer începuse să respire: ,,Cu multă
bucurie, aşa a fost reîntîlnirea!”
Bărbăţia, stima reciprocă, devotamentul, toate acestea şi multe alte calităţi însuşite în vara lui ’92, acum sînt
redate viitorilor ofiţeri de către lectorul,
a cărui experienţă nu se poate citi de pe
o simplă filă. Ea trebuie trăită din acele
amintiri vii care au schimbat destinul
multor cetăţeni ai Republicii Moldova.

Şi e mare păcat să dăm uitării zilele negre din istoria statului nostru.
S-a încheiat războiul. Cine a plîns de
bucurie, cine de tristeţe...
În luna noiembrie 1992 s-a născut
fiul unui ofiţer venit de la război. Deşi
ochii clipesc vesel, ascund totuşi ,,durerea” de pe malurile bătrînului Nistru.
Datorită ei, dar şi firelor argintii ce vorbesc despre ani, oameni şi fapte, n-ar
putea să-i dea sfat fiului ,,de a merge sau
nu la război”. Doar el este cel ce ar putea
hotărî, aşa precum făcuse tatăl său.
Locotenent Mihaela Mîrza

Războiul baricadelor
fratricide
V
Trecutul în numele
viitorului

S

tudenţii Academiei Militare a
Forţelor Armate „Alexandru cel
Bun” au audiat o lecţie din istoria
conflictului armat de pe Nistru de
la combatanţii care au luptat pentru
independenţa şi integritatea teritorială a Republicii Moldova la începutul anilor ‘90. Viitorii ofiţeri au fost
plini de atenţie şi, după cum susţin
ei, au resimţit atmosfera de acum
20 de ani. „Astăzi am aflat că pentru combatanţi, acest conflict a fost
un război foarte dur, iar adevăraţii
patrioţi au plătit chiar şi cu propriile
vieţi integritatea ţării”, ne-a declarat
la finalul orei de patriotism studentul anului I, Mihai Olaru. Noile generaţii studiază din paginile istoriei
groaza războiului de pe Nistru, iar
veteranii păstrează memoria acelui
război în sufletele şi în inimile lor:
„Consider că este necesar să nu trecem cu vederea o filă atît de importantă din istoria Republicii Moldova
şi anume cea de apărare a statalităţii

şi integrităţii. Noi am luat armele
în mîini pentru viitorul urmaşilor
noştri, de aceea consider că urmaşii
noştri trebuie să cunoască cît mai
mult despre evenimentele tragice de
atunci”, afirmă locotenent-colonelul
în rezervă Viorel Cojocaru, care în
prezent este lector superior al Academiei Militare a Forţelor Armate
„Alexandru cel Bun”. De asemenea
combatanţii au avut parte de un
scurt recital de poezie, iar la final
toţi cei prezenţi au ţinut un minut
de reculegere în memoria adevăraţilor patrioţi care au căzut pe cîmpul
de luptă. Studenţii militari studiază
evenimentele petrecute pe Nistru
în cadrul cursului „Fundamente
ale Ştiinţei Militare.” Deja cîţiva ani
consecutiv, în cadrul academiei, sînt
organizate asemenea întîlniri ale
combatanţilor războiului din Transnistria cu studenţii militari.
Locotenent Pavel Maftei

ictor Răilean a absolvit Şcoala militară superioară de tancuri
şi blindate din Kiev în 1977. Trei ani şi şapte luni a predat
cursuri militare în Batna, Algeria. Experienţe similare a trăit şi în
Cuba, unde a petrecut doi ani şi jumătate. Pe meleagurile natale
a revenit în 1989, la auzul piesei lui Gheorghe Ţopa ”Veniţi acasă,
măi copii”.

În anul 1992 a avut marele nenoroc să fie martor al celor mai
sîngeroase acte pe care le-a văzut
vreodată, războiul de pe Nistru. A
mers necondiționat în luptă, nici o
clipă nu a ezitat și nu s-a gîndit la
consecințe.
În conflictul de pe Nistru a fost
șef de stat major la Capul de pod
Cocieri. Împreună cu generalul
Petrică şi alţi fii devotaţi ai Ţării a
organizat apărarea și acțiunile de
luptă pe acel platou... Potrivit lui,
războiul este ca o îndeletnicire pe
care trebuie s-o iei în serios și să
o execuți calitativ. Cu jumătate de
glas ne-a spus că în timp ce unii
luptau, alții jucau nunți și cumetrii.
Îl doare că lumea nu conștientiza
gravitatea evenimentelor de atunci.
Mai rău, zice că oamenii aceluiași
sat, aceleiași comune erau adversari dislocați pe diferite părți ale baricadei.
”Mă bucur că într-un tîrziu
autoritățile statului au putut să găsească acum doi ani un numitor co-

mun și au declarat ziua de 2 martie
Ziua Comemorării, zi de comemorare a persoanelor căzute în conflictul
armat pentru apărarea integrității și
independenței Republicii Moldova.
Îl numim conflict, dar, în realitate, a
fost un război între Rusia şi Republi-

ca Moldova. Evenimentele de atunci
trebuie restabilite aşa cum au fost, nu
cum au încercat unii să le prezinte în
toţi aceşti 20 de ani. Statul trebuie săşi amintească mai des de noi, pentru
că ne-am ridicat la apărarea pămîntului nostru, nu la cotropirea unor
teritorii străine”, mai spune veteranul
Victor Răilean.
Odată cu finalizarea celor mai
tragice evenimente, viața lui Victor Răilean a continuat să capete
culoare. Între timp, spiritele s-au
mai calmat. Din 1993 s-a dedicat cu
trup și suflet la formarea instituției
de învățămînt cu profil militar, pe
atunci Liceul militar, care în timp
a evoluat pînă la Academia Militară ”Alexandru cel Bun”. În 1997 a
trecut în rezervă ca mai apoi să se
restabilească ca funcționar civil activînd pînă în ziua de astăzi în calitate de lector la educaţia tinerei generaţii de ofiţeri. Încurajează tinerii
să-și apere și să-și iubească patria.
Studenții îi sînt recunoscători celui
care le este călăuză și povățuitor.
Cel mai trist e că autorităţile de
la Tiraspol continuă şi astăzi, la 20
de ani distanţă de la acele evenimente, să provoace noi probleme, armata a 14-a fiind și azi la noi acasă…
Locotenent
Natalia Andronachi
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Militarii moldoveni în Africa

Sudanul de Sud – între ieri şi azi
În ciuda independenţei, în Sudanul de Sud există încă multe situaţii de urgenţă …
misiuni, gen purtarea tratativelor de recuperare a captivilor aflaţi la unul dintre
triburi, ghidarea şi escortarea convoaielor umanitare şi militare, patrule aeriene
(care sînt foarte multe, zinic). Sau interacţiunea cu populaţia băştinaşă, deplasarea în teren (în unele localităţi există
acces doar pe cale aeriană), depistarea
bolnavilor, acordarea primului ajutor
medical (în limita posibilităţilor. Dacă
avem un specialist medical, este foarte
bine) evacuarea răniţilor şi bolnavilor,
negocierea cu şefii de trib sau şeful statului. Şi cum sîntem MLO (ofiţeri de legătură), cooperăm cu Armata Sudanului
de Sud (SPLA). Aceasta este, practic, cea
mai dificilă misiune, căci mai ieri aceşti

Î

ncepînd cu 9 iulie 2011, Sudanul de Sud este o ţară independentă din Africa, fără ieşire la mare, avînd capitala la Juba.
Este a 193-a naţiune recunoscută de ONU şi al 54-lea stat membru al ONU, din Africa. Se învecinează la nord cu Sudanul, la
est cu Etiopia, la sud cu Kenya, Uganda şi Republica Democrată Congo şi la vest cu Republica Centrafricană. Sudanul
de Sud a devenit stat independent datorită Referendumului
care a avut loc între 9 şi 15 ianuarie 2011 şi a fost organizat în
urma acordului de pace de la Naivaţa, din 2005. Conform rezultatelor finale ale referendumului, 99% dintre alegători, locuitori ai zonei de sud a Sudanului, au ales separarea de Sudan.
Preşedintele Sudanului, Omar el-Bechir, a ratificat rezultatul
referendumului şi implicit independenţa Sudanului de Sud.

Proclamarea Sudanul de Sud ca stat
independent a condus la schimbări,
poate nu majore, dar importante pentru
locuitorii acestui stat. La fel ca şi pentru
militarii care desfăşoară aici misiuni sub
steagul ONU, dar deja cu statut de ofiţeri de legătură. “Noul statut al militarului care desfăşoară un mandat ONU
în acest stat nu este deloc uşor, avînd în
vedere situaţia securităţii în zona în care
ne aflăm, unde sîntem în cea mai mare
parte a timpului expuşi riscului”, ne comunică din continentul african maiorul
Tudor Martea.
În ziua declarării independenței, starea economiei Sudanului de Sud a fost
dezastruoasă, în toată țara există circa
50 km de șosea asfaltată. Administrația,
învățămîntul public, sanitaria și organizarea medicală fiind precare. Deoarece
pe teritoriul Sudanului de Sud se află
circa 80% din cîmpurile petrolifere sudaneze, în timp ce industria de cracare
și rețeaua de distribuție trece prin Sudan, în prezent se desfășoară negocieri
între Sudan și Sudanul de Sud pentru a
ajunge la un acord în privința modului
în care se vor împărți veniturile obținute
în urma exploatării petrolului.
Experienţa trăită de ofiţerul moldovean în cele 2 luni de misiune în Sudanul
de Sud i-au descoperit o altă lume – bulversată, tenebră, jalnică. “Am plecat în
misiune cu ideea de a descoperi lucruri
noi, acelea pe care nu le poţi vedea zi de
zi şi sincer vă zic că am reuşit. Am văzut
cît de jalnică poate fi situaţia oamenilor
care mor de foame, copii bolnavi de diferite boli care nu au nici o şansă de su-

C

pravieţuire şi multe alte imagini teribile.
Aici continuă să aibă loc violenţe între
triburile MURLE, LOU NUER si DINCA. Este o dispută destul de aprinsă care
se soldează cu morţi şi răniţi, femei şi
copii răpiţi, sate arse şi distruse etc”, comunică maiorul moldovean. De aceea şi
munca ofiţerilor de legătură din această
localitate este imensă.

La 17 decembrie 2011, maiorul
Martea a pornit din Chişinău spre oraşul Entebbe, Uganda, unde a ajuns o zi
mai tîrziu. Acolo a trecut prin procesul
de înregistrare a personalului nou sosit
în UNMISS (Misiunea de menţinere a
păcii din Sudanul de Sud), apoi a susţinut două teste obligatorii care au avut
rolul de a verifica cunoştinţele militarilor în domeniul securităţii în misiu-

onducerea Academiei Militare a dat start campaniei
de promovare a imaginii instituţiei militare în societatea civilă, în rîndurile potenţialilor candidaţi pentru admiterea 2012.

ne. După obţinerea certificatelor care
servesc drept bilete de acces la “bordul
misiunii”, ofiţerii îşi primesc ID-urile şi
parcurg prima fază a cursului introductiv. Cursul introductiv durează 2 zile şi
conţine lecţii teoretice despre structura
misiunii (UNMISS), mandate şi implementări, situaţia securităţii personalului ONU în Sudanul de Sud, în general,
toată informaţia necesară noilor sosiţi în
UNMISS. “După curs, am fost detaşat în
oraşul Juba, capitala Sudanului de Sud.
Aici a urmat procedura de înregistrare şi
am continuat faza a 2-a a cursului introductiv. Tot aici am susţinut testul la
cunoaşterea limbii engleze, compus din
3 părţi: test grilă din 30 întrebări, compunere despre ţara de origine şi expunere pe o temă anumită. A urmat testul
de obţinere a permisului de conducere.
Testul este foarte pretenţios şi cei care
nu-l susţin sînt repatriaţi”. Maiorul Tudor Martea a susţinut testele cu succes şi
pe 6 ianuarie 2012 a fost detaşat în echipa din statul Jonglei, care este una dintre
cele 10 unități administrativ-teritoriale
de gradul I ale Sudanului de Sud şi totodată este considerat un punct fierbinte
pe harta acestui stat. Potrivit presei internaţionale, cele mai recente violenţe în
Jonglei au izbucnit cu cîteva zile înainte
de Crăciun. La începutul anului curent,
circa 6.000 de membri ai grupului etnic
Lou Nuer s-au mutat în Pibor, incendiind clădiri într-un act de răzbunare împotriva tribului Murle, despre care susţin că i-ar fi atacat în august. Tensiunile
între cele două triburi au escaladat din
cauza drepturilor asupra pămîntului şi

apei. În consecinţă, oraşul Lekongole a
fost distrus, iar oraşul Pibor a fost transformat într-un "oraş-fantomă," cei mai
mulţi oameni fugind în fîşiile forestiere
din apropiere. Potrivit aceleiaşi surse,
conflictul a atras atenţia guvernului din
Sudanul de Sud şi a Organizaţiei Naţiunilor Unite, ambele trimiţînd trupe în
Pibor şi în zonele periferice. Colonelul
sud-sudanez Philip Aguer a relatat că
luptători ai Lou Nuer au atacat o cazarmă, dar au fost alungaţi, a raportat “Sudan Tribune”.
Este foarte important ca militarii
care activează sub drapelul ONU să deprindă arta negocierii, să poată modela
discuţii. “Avem în faţă multiple şi diverse situaţii care se cer soluţionate. Zilnic,
cîte 3-4 echipe sînt implicate în diverse

oameni au fost rebeli, iar astăzi apar ca
trupe regulate (sau, cel puţin, tind spre
acest statut)”.
Potrivit ofiţerului nostru, în statul
Jonglei, la moment, se desfăşoară planificarea Procesului de dezarmare, care
în curînd va începe tot în această zonă.
“Acesta implică o muncă uriaşă şi deloc
uşoară, iar planificarea şi desfăşurarea
propriu-zisă se bazează în mare parte pe
profesionalismul ofiţerilor din echipă. O
altă misiune la fel de dificilă este desfăşurarea patrulelor de lungă durată (de
10-15 zile) în localităţile din statul Jonglei, din care m-am întors recent”, spune
maiorul Martea.
(Va urma)
Locotenent major
Inga Mihailova

Perspective

Şansa carierei militare
Perioada campaniei de promovare
a imaginii instituţiei va dura circa patru
luni şi va include perioada februarie–
mai. În cadrul acţiunii de informare va fi
pus accentul pe iniţierea tinerilor claselor
a XII-a, din întreaga ţară şi municipiul
Chişinău, care pot opta la sesiunea de admitere 2012, pentru Academia Militară.
Locotenentul Oxana Balan, ofiţer de
relaţii publice al academiei, precizează că
campania de promovare a imaginii este
deja la a 3-a ediţie. Instituţia de învăţămînt militar elaborează anual un proiect
în care este implicat tot efectivul, de la
comandantul rector pînă la studenţi ai
acestei instituții.
În premieră, Academia Militară va
admite la studii domnişoare, care vor
avea acces la învăţămîntul militar alături
de băieţi începînd cu 1 septembrie 2012.
După finalizarea ciclului I de studii militare superioare licenţă, fetele de asemenea
vor obţine titlul de licenţiat în militărie şi
li se va acorda gradul primar al corpului

de ofiţeri „locotenent”.
Liceul ”Principesa Natalia Dadiani”
din municipiul Chișinău a găzduit echipa mobilă a Academiei Militare în una
din zilele campaniei de informare. Elevii
acestei instituții au fost familiarizați cu
oportunitățile ce le oferă cariera de militar. În acest context vorbim despre studii
subvenționate de stat, cazare, hrană și echipament oferite gratuit, săli de sport echipate corespunzător, obținerea permisului
de conducere la categoria ”B” garantat, posibilitatea continuării studiilor superioare
la ciclul II masterat. Avînd rezultate bune,
pot opta pentru programe de profesionalizare peste hotare. În cadrul Centrului lingvistic al academiei, studenții studiază obligatoriu un curs de limbă engleză, franceză
sau germană, la finele căruia li se acordă
certificate corespunzătoare.
La absolvire, fiecare tînăr locotenent
este asigurat cu loc de serviciu garantat
în una din unităţile militare ale Armatei
Naţionale.

Vasile Gîtlan, directorul adjunct al liceului teoretic ”Natalia Dadiani”, califică
activitatea instituției militare drept una
de durată și productivă. Tot dumnealui
a venit cu ideea ca pe viitor în incinta
academiei să fie organizată anual ”Ziua a
ușilor deschise” pentru transparența exclusivă a condițiilor de acolo.
Majoritatea elevilor nu cunosc
informații elementare despre avantajele
studiilor în academie. Aceasta a și motivat conducerea instituției să inițieze campania de informare a populației.
În anul curent Academia Militară „Alexandru cel Bun” va admite tineri şi tinere
din Republica Moldova la cele trei specialităţi: infanterie, artilerie, transmisiuni.
Depunerea dosarelor de admitere ale
potenţialilor candidaţi la studii este posibilă din luna ianuarie pînă în luna iulie,
curent, la centrele militare teritoriale şi
municipale.
Locotenent
Natalia Andronachi
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“Prioritatea nr.1 -

prevenirea şi combaterea corupţiei”
Iurii Briceag, şeful Direcţiei inspecţie generală – inspector general

- Care au fost obiectivele definite odată cu numirea în fruntea Direcţiei inspecţie generală
(DIG)?
- Profesionalizarea Direcţiei inspecţie generală este unul din elementele de bază ce se încadrează în
reforma şi modernizarea structurii
Armatei Naţionale. Cu regret, direcţia a stagnat la acest capitol multă
vreme, lucru constatat chiar la preluarea funcţiei. De aceea reorganizarea direcţiei şi trasarea unor principii
de bază aşa ca: legalitatea, principialitatea, obiectivitatea, responsabilitatea şi respectarea demnităţii umane
au fost obiectivele prioritare.
- În ce măsură, după reorganizarea din 2011 au sporit competenţele DIG şi care sînt criteriile
de selecţie pentru personalul
necesar?
- Activitatea de selectare şi completare cu efectiv constituie o adevărată provocare pentru conducere.
În acest context au fost selectaţi
candidaţi care posedă capacităţile şi
abilităţile necesare, studii superioare
şi experienţă în domeniile mobilizare, pregătire de luptă, jurisprudenţă,
economie şi audit, medico-militar şi
managementul resurselor umane.
Astfel, în afară de studiile superioare de bază, un colaborator deţine
titlul de master, iar 4 au absolvit a
doua facultate. Totodată, în scopul
sporirii profesionalismului, 3 colaboratori sînt studenţi – masteranzi,
unul studiază la a doua facultate,
iar 3 colaboratori au fost antrenaţi
în exerciţiul de evaluare a pregăti-

rii elementelor de forţe la centrul de
instruire din localitatea Hohenfels,
Germania.
Ţinînd cont de activitatea specifică a direcţiei, metodele de selectare
a candidaţilor la funcţii sînt bazate
pe criterii riguroase cu monitorizarea activităţii candidatului acceptat
pe parcursul perioadei de stagiere.
Aceasta include examinarea comportamentului personal, atitudinea
faţă de misiuni, principialitatea, orientarea în situaţii dificile, dar şi modul de soluţionare a acestora.
Pentru a îndeplini cu succes misiunile direcţiei, efectivul depune
eforturi pentru acumularea cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor
practice. În urma acestor activităţi în
cadrul evaluării anuale, efectivul direcţiei a demonstrat rezultate bune la
pregătirea fizică şi instrucţia de foc.
Cît priveşte competenţa, activitatea direcţiei este apreciată de către
conducerea Ministerului Apărării.
De asemenea ne bucurăm de încrederea cetăţenilor: membrilor familiilor militarilor, părinţilor ostaşilor,
pensionarilor militari şi veteranilor,
care se adresează atît prin scrisori şi
petiţii, cît şi direct prin intermediul
telefonului de încredere.
- Care sînt acţiunile în momentul cînd un colaborator al DIG
depistează anumite nereguli?
- La depistarea unor nereguli,
despre acestea se raportează în modul stabilit şi la indicaţiile respective
se iniţiază anchetă de serviciu. Ancheta se finalizează printr-un raport
generalizator înaintat ministrului

Apărării, cu indicarea cauzelor care
au condiţionat producerea acestor
nereguli şi propunerilor de ameliorare a situaţiei şi de prevenire a unor
asemenea cazuri.
Atunci cînd acţiunile/inacţiunile
unor persoane conţin elemente infracţionale şi pot fi atribuite articolelor codului penal, materialele anchetei sînt remise în adresa Procuraturii
generale sau militare în vederea intentării dosarelor penale.
Activităţile desfăşurate ulterior
sînt luate la control de către DIG şi
monitorizate pînă la momentul implementării propunerilor expuse.
- Una din priorităţile structurii
este lupta cu corupţia. Care este
situaţia la acest compartiment
în structura militară?
- Cu regret, corupţia este unul din
viciile societăţii noastre iar armata
ca o componentă a societăţii nu face

excepţie la acest capitol. Un element
nefavorabil ce se conturează în activitatea unor comandanţi de subunităţi
este colectarea de la militarii în termen a unor sume de bani în schimbul acordării concediilor de stimulare
etc. Astfel, DIG, în baza informaţiei
parvenite prin intermediul telefonului de încredere, a efectuat o anchetă
de serviciu pe cazul unui ofiţer, care
profitînd de funcţia deţinută a estorcat sume de bani contra angajamentelor de a perfecta livrete militare, de
a soluţiona anumite probleme legate
de îndeplinirea serviciului militar.
Ulterior materialele anchetei au fost
remise în Procuratura militară, care a
intentat pe acest caz dosar penal.
- Există relaţii de colaborare cu
structuri similare din alte state
sau instituţii de la noi din ţară?
- În anul 2010 DIG a iniţiat relaţii bilaterale cu structura similară din
armata SUA, astfel, în luna septembrie, curent, este aşteptată o delegaţie de experţi americani în vederea
schimbului de experienţă privind
combaterea corupţiei şi protecţionismului în Forţele Armate. În luna
noiembrie 2011, doi colaboratori ai
direcţiei au participat la Cursul Aspecte Legale pentru Combaterea Corupţiei în SUA. În luna martie ofiţerii
direcţiei vor participa la conferinţa
internaţională privind combaterea
corupţiei organizată la Bucureşti de
Centrul European de Studii al Securităţii „George C. Marshall”.
Referitor la colaborarea cu structuri similare de la noi din ţară, este
de menţionat faptul că deseori în

procesul desfăşurării anchetelor de
serviciu se lucrează în comun cu colegii din cadrul MAI şi CCCEC.
- În ce măsură s-a reuşit îndeplinirea obiectivelor pentru
anul 2011?
- Pentru anul 2011 au fost trasate
şi îndeplinite mai multe obiective
importante. Printre acestea aş menţiona reorganizarea direcţiei şi formarea unui corp profesionist de ofiţeri,
perfecţionarea profesională a efectivului direcţiei, precum şi înzestrarea
cu resurse tehnico-materiale, creşterea operativităţii în rezolvarea sesizărilor şi petiţiilor, instalarea unui
telefon de încredere (232-806) şi
informarea despre existenţa acestuia
întregul efectiv al armatei.
- Care este prioritatea Direcţiei
inspecţie generală pentru anul
2012?
- În acest an activitatea direcţiei
este orientată la prevenirea, identificarea şi combaterea cazurilor de corupţie şi protecţionism; Identificarea
şi evaluarea riscurilor cu incidenţă
semnificativă; Extinderea colaborării direcţiei cu alte instituţii de specialitate naţionale şi internaţionale;
Profesionalizarea şi sporirea gradului de pregătire de luptă a efectivului; Obţinerea locurilor de frunte
la competiţiile organizate în cadrul
Armatei Naţionale; Completarea
funcţiilor din cadrul DIG cu ofiţeri
profesionişti.

Un cercetaş cu diverse talente
Pînă a păşi pragul unităţii militare se
ocupa cu reparaţia telefoanelor, televizoarelor, frigiderelor. Specialitatea din actele
de studii este electromontor. A învăţat
la şcoala profesională din Mărculeşti,
de aceea poate şi vecinătatea cu Baza de
Aviaţie şi-a spus cuvîntul, atunci cînd a
făcut alegerea pentru stagiul militar. Ceea
ce a profesat înainte de armată îl ajută săşi manifeste aptitudinile şi în militărie.
Dacă apare necesitatea reparării prizelor
din cazarmă, nu ezită niciodată să se implice. Şi astfel de solicitări în unitate sînt
foarte dese.
Pe lîngă aptitudinile pentru tehnică,
am remarcat la Viorel şi un sentiment
aparte pentru muzică. Deşi nu are studii
în domeniu, de-a lungul anilor şi-a dezvoltat singur talentul. Ascultă şi cîntă diverse stiluri de muzică, începînd de la cea
populară şi terminînd cu cea instrumentală. Preferă să cînte la chitară, dar nu îi
sînt străine şi alte instrumente muzicale.
Dragostea pentru muzică a moştenit-o
de la bunicul său. Cuprins de emoţii, nu
a ezitat să ne fredoneze un refren dintr-o
piesă militaro-patriotică. Se zice că toţi
cei ce iubesc muzica sînt firi romantice.
Aceasta, de fapt, ar fi şi o caracterizare
pentru Viorel. Consideră că în armată îţi
poţi dezvolta romantismul cît poţi mînui
armamentul din dotare şi te aşteaptă cine-

V

iorel Dabija, actualmente militar în compania cercetare a
Brigăzii „Ştefan cel Mare”, din fragedă copilărie visa să îmbrace uniforma militară. În satul natal Receşti, raionul Şoldăneşti discuta deseori cu persoanele mai în vîrstă despre cum
aceştia şi-au îndeplinit datoria constituţională. La acel moment
povestirile persoanelor mai în vîrstă i-au trezit curiozitatea, fapt
ce a generat această pasiune faţă de serviciul militar.

va acasă. La tema dragostei scrie şi poezii.
Seara, în nopţile friguroase cu lună senină, închide ochii şi compune. Nu ştie dacă
scrie bine, dar, în general, scrie pentru suflet. Nu ştie dacă sînt poezii, dar puţin fior
poetic, acolo, tot au. Îi place şi face asta cu
toată fiinţa sa. Publicul ţintă rămîne a fi
iubita lui Viorel.
Atunci cînd a plecat la armată, a ales
să meargă în Brigada „Ştefan cel Mare”,
căci auzise multe despre această unitate.
Evidenţiindu-se printre militarii cu o ţinută fizică foarte bună, a reuşit să treacă
testul la pregătirea fizică cu brio. Graţie pregătirii fizice, a fost selectat pentru
compania cercetare. Chiar dacă apar greutăţi destule, oricum Viorel se descurcă de
minune îmbinînd sportul, muzica, poezia,
dar şi milităria.
“Armata pentru mine este o şcoală a
bărbăţiei, a curajului, ne învaţă să avem
grijă de noi şi în momentele grele să nu

lăsăm camarazii la nevoie”, îşi declară convingerea soldat Dabija. Armata e ca un „viciu”: te învăluie uşor, te îmbie, îţi strecoară
uşor în vene doza zilnică de adrenalină şi
în scurt timp creează dependenţă.
E o dependenţă nu întotdeauna cu
confort, fiind presărată deseori cu frustrări sau remuşcări.
A fi “soldat” e mai mult decît o stare
de spirit, e o stare de bine. E desprinderea
din sînul familiei pentru un context unde
se încearcă experienţe noi în privinţa unor
rigori care îţi solicită integritatea organismului din punct de vedere fizic şi psihic
unde poţi să-ţi verifici realmente anumite
calităţi. Se poate spune că rezistînd acestor rigori, organismul se “căleşte” atribuind tînărului noi forţe şi capacităţi. Viorel
deja atestă „amprentele” armatei asupra
personalităţii, prima din care este şi de a
trata viitorul cu încredere.
Locotenent Natalia Andronachi

Realizare locotenent
Mihaela Mîrza
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? Revelaţie
Locotenent Dumitru CIOBANU

Dragoste
Iubirea-i focul ce străbate
Căldura cea spre infinit,
Suspinul cuplului sălbatic
Cuprinşi de dor la răsărit,
Un scop cu gîndul ea, el are,
În şoaptă glasul cel domol,
Şi inima bătînd tresare,
Al dragostei senin izvor.
Iar buzele fierbinţi cireşe
Lucesc cu raze purpurii,
Îmbată visul şi din perne,
Că nu mai poţi să nu le atingi.
Urmează cîntul de vioară
Şi sufletul pluteşte lin,
În cercuri raza cea uşoară,
Iubirea nu este un chin!
Şi ochi în ochi, privirea-i dulce
Aşa-i lăsat şi din străbuni,
Că nimeni nu a scris vreo carte
Dar totuşi bine te descurci...

Caritate

Un răvaş cu valoare sufletească

Am

Anişoara Borcea,
elevă în Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare” ,
or. Şoldăneşti

Durere surdă

( în memoria părinţilor mei trecuţi în nefiinţă)
Zac pe pămîntul plin de mărăcini.
Nu, nu simt niciun fel de durere trupească,
Pentru că rănile din suflet
Sînt mai adînci
Mai puternice!
Mă zbat să scap
De durerea ta şi simt
Ţepii pătrunzîndu-mi în carnea rece ...
E ca şi cum ai încerca
Să produci durere unui corp paralizat.
Da! ... Sînt paralizată de suferinţa provocată de tine
Care m-a izbit puternic şi iremediabil.
Încerc să mă ridic, însă,
Prezentul îmi rîde în faţă batjocoritor...
Mă simt înfrîntă de el
Şi privesc în jur, speriată!
Poate de undeva apare viitorul
Şi mă salvează din ghiarele lui!
Însă, pînă atunci
Mai am de hrănit mărăcinii
Cu lacrimile mele ...
Nu mă-ntrebaţi a cui eu sînt,
Eu sînt copil al nimănui,
Al nimănui pe-acest pămînt,
Tata şi mama zac în mormînt ...

Soldat Constantin Ceanthavong,
Compania Cercetare,
Brigada „Ştefan cel Mare”

Îmi lipseşti
Ce seară minunată este,
Dar lîngă mine tu nu eşti,
Ea pare-acum ca-ntr-o poveste,
Dar nu sîntem noi din poveşti.
Aş vrea acum să te-am aproape,
Aş vrea, că eşti prinţesa mea.
E imposibil, eşti departe,
Dar vreau să-mi simţi tu dragostea.
Că dragostea mea de-ai simţi-o,
Alături eu voi fi mereu.
Şi-atuncia greu nu îţi va fi ţie,
Căci eu voi fi mereu al tău.

Z

trecut în rezervă acum 30 de ani,
dar pentru prima dată în luna
ianuarie a acestui an m-am adresat la
policlinica militară. După o investigaţie
minuţioasă, am fost internat pentru o intervenţie chirurgicală, în spitalul militar,
Secţia chirurgie administrată de colonelul
medic Fiodor Andrei Potlog.
Am rămas uimit de confortul creat
pentru bolnavi. Cald şi curat, mîncare
gustoasă şi diversă, iar întregul personal
medical a avut o atitudine conştiincioasă
faţă de pacienţi. De fapt, cred că aşa şi ar
trebui să fie într-o instituţie medicală. Dar
ce m-a determinat să scriu?
La 3 februarie am fost operat de către medicul Alexandru Gheorghe Dima. În
aceeaşi zi am simţit un mic disconfort post
operator, dar în următoarele 2 zile starea
sănătăţii mele s-a îmbunătăţit considerabil. În scurt timp am fost externat. Pentru
mine, un pacient de 86 ani, este ceva fantastic.

Vreau să menţionez că şi colegii din
acelaşi salon au fost operaţi în aceeaşi
zi ca şi mine, doar că de alţi chirurgi, iar
efectul a fost acelaşi. Ceea ce mă face să
cred că în spitalul militar muncesc specialişti calificaţi, medici sîrguincioşi ce au în
prim-plan sănătatea bolnavilor.
Noi, foştii pacienţi ai salonului numărul 8, sîntem profund recunoscători
conducerii Ministerului Apărării, tuturor
medicilor spitalului militar şi personalului medical. Totodată sîntem mîndri că în
oraşul Chişinău există instituţii medicale
cum este Centrul Consultativ- Diagnostic
al Ministerului Apărării şi Spitalul Clinic
Militar Central.
Medicilor care ne-au operat ne închinăm cu respect şi le mulţumim din toată
inima.
14.02.2012
V. S. Litvinov
or. Chişinău

O felicitare pentru tine

La mulţi ani, „Dacia”!
Mulţi comandanţi
Au perindat platoul unităţii,
Dar unitatea a rămas
Să se înalţe printre brazi.
Brigada a rămas să fie
Astăzi a Patriei mîndrie,
Să execute-n totalmente
Legi, ordine, regulamente.
Chiar dacă uneori se-ntîmplă
Să nu se prea claseze-n frunte
Armata Naţională ştie „Dacia” îi o mîndrie.
De-aici au şi pornit în lume
Oameni mari şi cu renume.
Aici azi este sărbătoare,
Brigada a 3-a are aniversare.

Cele mai calde şi sincere felicitări
efectivului Brigăzii „Dacia” cu ocazia
aniversării a celor 20 de ani de la crearea
unităţii din Cahul. Multă sănătate, prosperitate, împliniri sufleteşti şi realizări
profesionale: La mulţi ani!
Cu respect, colectivul consiliului de
onoare al sergenţilor

La

mulţi ani domnului Vitalie BUTNARU. Cele mai frumoase urări
de bine, urcuşuri pe scările carierei militare, bunăstare în familia dvs. şi numai
zile senine.
Cu respect, colectivul Direcţiei Management Resurse Umane

S

incere felicitări cu ocazia zilei de naştere locotenent-colonelului Mihail

SEMIONOV. Să aveţi parte de cele mai
frumoase clipe în viaţa personală şi în
cea profesională şi norocul să vă însoţească pretutindeni.
Cu respect, colegii de serviciu

parte de ce este mai frumos în viaţă, sănătate, bucurii de la cei apropiaţi şi cer
senin deasupra capului.
Cu respect,
colectivul Brigăzii „Ştefan cel Mare”

La

F

mulţi ani căpitanilor Radion
MÎNDRESCU, Tudor DODI, locotenenţilor majori Ivan URSACHI, Alexandru DUCA, Margareta TODICA, locotenenţilor Alexandru MARCHITAN,
Valeri REVENCO, Sergiu GUZUN,
plutonierului adjutant Ion CALIN, plutonierilor Sergiu VÎRLAN, Raisa STRATULAT, Sergiu BUZA, sergentului major Eduard BETCA, sergenţilor Vadim
ROMANENCO, Dmitrii DUMANOV,
Ion MORARU, Tatiana ŞRAM, Ivan
GRAUR, Cristina BOLOGAN. Să aveţi

elicitări căpitanului Gheorghe PETIC, plutonierului adjutant Lucian
POPA, sergentului Irina HUȘANU şi
funcţionarei Ina BELENIUC. Le dorim
multă sănătate, fericire, dragoste de la
cei ce vă înconjoară, stabilitate materială, noroc şi voie bună. La mai mult şi la
mai mare!!!
Cu respect,
colectivul Divizionului de artilerie

S

incere urări de bine, sănătate şi
fericire locotenentului major Ion

ZUBCOV, locotenenţilor Serghei CIBOTARI, Nicolai CRAVEŢ, plutonierului
adjutant Petru GURĂU, plutonierului
major Nicolae COŞERI, plutonierului
Maria BENCHICI, sergenţilor Natalia
SCUTARI, Tatiana TAMAZLÎCARU.
La mulţi ani!
Cu respect,
colectivul Batalionului de Gardă

La

mulţi ani locotenent-colonelului
Andrei EŞANU, maiorului Denis
FURDUI, plutonierului Elena STAMBOL. Fericire, prieteni buni, baftă şi
momente de neuitat. Felicitări!
Cu respect,
colectivul Academiei Militare
„Alexandru cel Bun”

