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Cooperare militară
moldo-română

„Î

ncheierea noului acord de cooperare în domeniul militar va contribui la dezvoltarea relaţiilor speciale dintre
armatele noastre, relaţii fundamentate pe un parteneriat cu
vocaţie europeană”.

Declaraţia a fost făcută de ministrul Apărării Naţionale al României,
Gabriel Oprea, după semnarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, în cadrul
vizitei oficiale efectuate la Chişinău, la
invitaţia omologului său moldovean,
Vitalie Marinuţa.
În cadrul întrevederilor de lucru,
miniştrii apărării au discutat subiecte
privind cooperarea bilaterală, instruirea în comun a militarilor din cele două
armate şi reformele implementate în
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sectorul de apărare. Ministrul moldovean al Apărării a opinat că în prezent
există noi oportunităţi pentru amplificarea relaţiilor bilaterale şi promovarea
raporturilor reciproc avantajoase dintre
Armata Naţională şi Armata Română.
„Consider că după semnarea Acordului actualizat de cooperare în domeniul
militar, noi deschidem o pagină nouă
în colaborarea reciproc avantajoasă
dintre instituţiile militare ale Republicii
Moldova şi României, care va contribui
la conlucrarea eficientă pentru statele
noastre în domeniul de apărare şi se-

curitate, totodată fiind benefice şi utile
în proiectele comunităţii internaţionale
privind crearea unui sistem eficient de
securitate atît în regiunea noastră, cît şi
pe plan mondial”, a menţionat Vitalie
Marinuţa.
De asemenea, ministrul Marinuţa a
mulţumit şi evidenţiat sprijinul Armatei Române privind instruirea efectivului Armatei Naţionale în instituţiile de
învăţămînt militar românesc de nivel
liceal, universitar şi postuniversitar.
La briefing-ul de presă, ministrul
Gabriel Oprea a menţionat că: „În plan
bilateral, partea română va continua să
acorde consultanţă şi asistenţă în procesul de reformă a armatei şi în domeniul învăţămîntului militar. La nivelul
relaţiei cu NATO, am discutat despre
faptul că Programul „Parteneriatul
pentru Pace” oferă cadrul optim pentru
participarea la efortul comun de creare
a unui mediu sigur şi stabil prin dialog politic şi cooperare practică, cît şi
pentru promovarea reformelor interne
şi modernizarea forţelor armate. Sînt
convins că relaţiile militare dintre România şi Republica Moldova vor continua pe un trend ascendent, în spiritul
unei legături durabile bazate pe încredere, solidaritate şi năzuinţe comune.
Vă asigur, că veţi avea întotdeauna dincolo de Prut parteneri loiali, oneşti, pe
care vă puteţi baza şi care vă vor susţine
în aspiraţiile dumneavoastră europene
şi euroatlantice”.
În cadrul vizitei în R. Moldova, ministrul Gabriel Oprea şi membrii delegaţiei române au avut întrevederi de lucru
cu domnul Nicolae Timofti, preşedintele Republicii Moldova, Comandantul

Suprem al Forţelor Armate, şi cu primministrul, domnul Vlad Filat.
Programul vizitei a mai cuprins
depuneri de flori la Monumentul lui
Ştefan cel Mare din Chişinău şi la Cimitirul eroilor români din Călăraşi.
De menţionat că Acordul între
Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea

în domeniul militar, stabileşte cadrul
juridic necesar cooperării militare bilaterale şi cuprinde prevederi referitoare
la domeniile şi formele de cooperare,
instituirea Comisiei militare mixte,
organizarea şi desfăşurarea exerciţiilor
şi antrenamentelor comune, protecţia
informaţiilor, aspecte financiare şi statutul juridic al personalului etc.

Centrul Militar Municipal
a inaugurat un edificiu reconstruit
Primăria municipiului Chişinău a alocat cinci milioane de lei pentru reconstrucţia capitală
a unui edificiu al Centrului Militar Municipal, inaugurat în cadrul zilei recrutului

M

inistrul Apărării Vitalie Marinuţa şi primarul general al municipiului Chişinău, Dorin Chirtoacă, au tăiat panglica de inaugurare, după care s-au familiarizat cu condiţiile în care activează în prezent angajaţii centrului. Vitalie Marinuţa şi Dorin Chirtoacă au făcut
un tur al clădirii şi au discutat cu personalul medical responsabil de
examinarea recruţilor în procesul de recrutare şi încorporare.

Primarul capitalei a profitat
de situaţie şi a trecut un control
medical general, începînd cu
proba cîntarului şi terminînd
cu examinarea medicului chirurg. Deşi nu a îndeplinit serviciul militar la viaţa sa, pentru
că a studiat mai întîi la Iaşi, iar
mai tîrziu la Bucureşti, primarul capitalei a afirmat că şi-ar fi
dorit să facă armata, mai ales că
medicii i-au confirmat aptitudinea pentru serviciul militar.
„Consider că acest proiect este o investiţie directă în
ameliorarea condiţiilor de activitate atît pentru personalul
militar şi civil, cît şi pentru recruţii din municipiu”, a declarat primarul Dorin Chirtoacă.
„Deşi Primăria are un buget în
descreştere în ultimii ani, am
reuşit să găsim banii necesari
pentru a realiza acest proiect
şi să creăm în acest fel condiţii
adecvate pentru secolul XXI. Îi
felicit pe angajaţii centrului cu
ocazia acestui eveniment şi sînt
bucuros că cetăţenii noştri vor
beneficia de servicii mai bune”.

Ministrul Apărării a mulţumit Primăriei municipiului
Chişinău pentru renovarea
capitală a edificiului şi a urat
recruţilor din municipiul Chişinău multă voinţă, încredere şi
rezistenţă în perioada îndeplinirii serviciului militar.
„Deoarece astăzi 71 de tineri din municipiul Chişinău
vor fi înrolaţi în Armata Naţională, vă îndemn să purtaţi cu
cinste şi onoare uniforma militară, să respectaţi disciplina şi
să nu uitaţi niciodată jurămîntul de credinţă patriei şi poporului R. Moldova”, a accentuat
ministrul Apărării.
De menţionat că în această
primăvară Centrul Militar Municipal va încorpora în Forţele
Armate 200 de tineri originari
din municipiul Chişinău. Potrivit legislaţiei naţionale, încorporarea tinerilor în serviciul
militar în termen se desfăşoară
de patru ori pe an, iar durata
stagiului militar în Forţele Armate este de 12 luni.
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Conferinţă

Comandantul Armatei
Naţionale la Garmisch

Ş

eful interimar al Marelui Stat Major, Comandantul Armatei
Naţionale, generalul de brigadă Vitalie Stoian a participat la
conferinţa şefilor statelor majore generale ale ţărilor Europei de
Est şi Caucazului, desfăşurată în oraşul Garmisch, Republica
Federală Germania.
La conferinţă au mai participat reprezentanţi ai Armeniei, Azerbaidjanului,
Bulgariei, Georgiei, României, Turciei şi
Ucrainei.
Potrivit colonelului Ilie Cernenchi, şef
J5, direcţia Planificare Strategică a Marelui
Stat Major, agenda de lucru a conferinţei a
inclus şedinţe în plen privind procedurile
de facilitare a comunicării şi cooperării în
regiune, sincronizarea cooperării existen-

te cu necesităţile şi eforturile statelor participante, probleme de securitate globală
şi regională, precum şi direcţiile viitoare
de dezvoltare a cooperării.
De asemenea, generalul de brigadă
Stoian a avut o întrevedere cu Comandantul Comandamentului Forţelor Armate
ale SUA în Europa, amiralul James Stavridis, şi a mai purtat discuţii neformale cu
omologi din statele participante.

Pulsul armatei

La

24 aprilie 1992 în baza hotărîrii Guvernului Republicii
Moldova nr.184-5 din 25 martie
1992, s-a înfiinţat Marele Stat Major ca organ independent, destinat
pentru conducerea militară a trupelor. Crearea acestui organism a
reprezentat un moment important,
o cerinţă esenţială a modernizării
sistemului militar naţional, a sporirii capacităţii de luptă a ţării.
În decursul timpului Marele
Stat Major şi-a perfecţionat structura organizatorică, şi-a afirmat
cu pregnanţă rolul şi funcţiile specifice în armată şi în societate, în
cristalizarea unei strategii realiste
puse în serviciul patriei, în instruirea şi educarea trupelor, în pregătirea întregii ţări pentru apărarea

D

integrităţii şi independenţii sale
teritoriale. De la structurile sale
de început desigur insuficient dezvoltate acest organism superior al
armatei, a cunoscut transformări
succesive, devenind în scurt timp
o prestigioasă instituţie. În privinţa responsabilităţilor sale, primii
organizatori ai Marelui Stat Major
l-au conceput ca pe un organism
etalon încredinţîndu-i drept principale atribuţii: conducerea proceselor de instrucţie şi pregătirea
de luptă, stabilirea şi coordonarea
programelor de înzestrare şi dotare, elaborarea documentelor de
luptă, a proiectelor şi planurilor de
mobilizare şi de campanie. Primele state de personal au fost aprobate la 24 aprilie 1992.

Marele Stat Major al Armatei Naţionale
a marcat 20 de ani de la formare

ezvoltarea sistemului naţional de apărare depinde în mare măsură de profesionalismul şi competenţa efectivului Marelui
Stat Major al Armatei Naţionale, iată de ce
este important să promovăm în această instituţie cadre de militari cu o bună pregătire
şi experienţă în domeniu. Declaraţia a fost
făcută de ministrul Apărării, Vitalie Marinuţa, în cadrul ceremoniei dedicate aniversării
a XX-a de la crearea Marelui Stat Major al
Armatei Naţionale.
Apreciind activitatea efectivului Marelui
Stat Major, Vitalie Marinuţa a subliniat că
anume ei sînt „cei care vor continua procesul de implementare a Strategiei Securităţii
Naţionale, de elaborare a Strategiei militare
naţionale şi vor continua reformarea sistemului naţional de apărare”.
În semn de înaltă apreciere şi recunoaştere a rolului şi performanţelor Marelui Stat
Major al Armatei Naţionale în arhitectura şi
reforma organismului militar, ministrul Apărării a oferit distincţii şi diplome de merit militarilor şi angajaţilor civili din cadrul acestei
structuri.
Manifestarea dedicată aniversării a XX-a de
la crearea Marelui Stat Major al Armatei Naţionale a culminat cu defilarea trupelor din cadrul
gărzii de onoare. La eveniment au participat
generalii Ion Coropcean, Nicolae Petrică şi colonelul Vladimir Donţul, aflaţi la conducerea
Marelui Stat Major în diferite perioade de timp.
Marele Stat Major al Armatei Naţionale
este organul de planificare şi conducere militară a trupelor, format la 24 aprilie 1992 în
baza Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova din 25 martie 1992.

Igor Cutie,
general de brigadă,
comandantul Comandamentului
Forţe Terestre

D

omnule ministru al Apărării, domnilor
generali, ofiţeri şi subofiţeri, sergenţi
şi angajaţi civili ai Marelui Stat Major, onorată asistenţă!
Sărbătorim astăzi 20 de ani de la formarea Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, cea mai importantă instituţie militară moldovenească, care este o prezenţă
neîntreruptă şi onorantă a acestei instituţii
în slujba ţării.
Născut în primăvara independenţei
noastre, din necesitatea stringentă de a întemeia o armată naţională, Marele Stat Major a contribuit la formarea şi cristalizarea

sistemului naţional de apărare a tînărului
stat Republica Moldova, iar cei care au stat
la temelia lui şi au răspuns la apelul patriei
în 1992, au primit botezul focului pe platourile din Cocieri, Doroţcaia şi Coşniţa.
Tuturor acestor patrioţi le prezentăm astăzi
onorul şi le mulţumim pentru devotamentul, profesionalismul şi curajul de a fi primii şi de a fi un exemplu pentru noi, cei ce
le-am urmat calea.
Constat astăzi cu plăcere că de-a lungul
timpului, militarii care au executat serviciul
militar în Marele Stat Major, au fost şi sînt
apreciaţi pentru buna pregătire profesională,
participarea cu succes la acţiuni naţionale şi
internaţionale, contribuind astfel la perpetuarea imaginii pozitive a Armatei Naţionale
în rîndul societăţii noastre civile şi în lume.
Onorată asistenţă!
Această sărbătoare constituie pentru
noi, cei care îndeplinim serviciul militar în
Marele Stat Major, atît un prilej de mîndrie
şi satisfacţie profesională, cît şi un imbold
pentru acţiunile noastre ulterioare de care
depinde viitorul instituţiei militare naţionale, iar în aceste acţiuni se înscrie continuarea reformei sectorului de apărare, planificarea, coordonarea şi conducerea Armatei
Naţionale.
La împlinirea celor 20 de ani de la înfiinţarea Marelui Stat Major, vă adresez,
dragi colegi, cele mai calde felicitări şi vă
urez noi succese, împliniri profesionale şi
personale, multă sănătate şi bucurii alături
de cei dragi.
La mulţi ani, Marele Stat Major!

Ion Coropcean, general de divizie (r)

E

ste o onoare şi o cinste să
participăm la acest ceremonial.
20 de ani de activitate a
Marelui Stat Major este o istorie de contribuţie la fortificarea
statalităţii, independenţei şi
suveranităţii RM. Fiecare activitate dusă pînă la bun sfîrşit,
cu o finalitate pozitivă pentru
armată şi pentru poporul nostru, constituie o cărămidă în
plus, pusă la fundamentul securităţii militare a statului. Şi
aceste activităţi au fost importante, deoarece militarii în decursul anilor au depus sufletul,
cunoştinţele, profesionalismul
şi devotamentul care au fost
necesare. Aici putem enumera: de la stoparea conflictului armat din
‛92 pînă la începerea operaţiunilor de menţinere a păcii şi deminarea
totală a teritoriului RM de minele şi obiectele explozive rămase după
1992. De la participarea la primele aplicaţii, exerciţii în cadrul parteneriatului pentru pace din 1994 şi terminînd cu 2006 cu exerciţiul
gazdă pe care l-a organizat Ministerul Apărării, Marele Stat Major.
De la prima unitate de menţinere a păcii creată în 1999 pînă la primul
contingent de 42 de militari detaşat în operaţiuni de menţinere a păcii
sub egida ONU în Irak. Nu pot să nu menţionez prima paradă militară
din 1999 pînă la parada care a fost culminată anul curent cu tehnică
militară. În spatele acestora stă şi munca de creare a bazei legislative, normative cu efortul Marelui Stat Major care azi servesc temelia
activităţii Armatei Naţionale şi un garant al securităţii statului. Eu
consider că toate activităţile care au fost realizate au adus un efect
pozitiv în procesul securităţii naţionale, deoarece v-aţi manifestat atît
voi, cît şi noi, veteranii. Avem încredere în voi, în generaţia de astăzi
a ofiţerilor, în pregătirea profesională a Marelui Stat Major.
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27 aprilie - Ziua Drapelului de Stat
La

27 aprilie, curent, de Ziua Drapelului de Stat, în Piaţa
Marii Adunări Naţionale (PMAN) a fost arborat un drapel de dimensiuni mari (7 metri lungime şi 3,5 metri înălţime),
care a fost adus la locul stabilit de militarii Gărzii de Onoare
a Ministerului Apărării.

La ceremonia consacrată Drapelului de Stat au participat membri ai
Cabinetului de miniştri, deputaţi din
primul Parlament al R. Moldova, care
au adoptat Tricolorul în calitate de
drapel oficial al Ţării, în 1990, primul
Preşedinte al statului Mircea Snegur,
ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chişinăului
şi al întregii Moldove, precum şi reprezentanţi ai corpului diplomatic acreditat la Chişinău, deputaţi din actualul
Parlament, militari ai Armatei Naţio-

nale, locuitori şi oaspeţi ai capitalei.
Festivitatea a demarat cu un omagiu adus Drapelului de Stat de către un
grup de elevi de la Colegiul Naţional de
Coregrafie. După aceasta, în faţa participanţilor la ceremonie au rostit discursuri mai mulţi oficiali şi reprezentanţi
ai societăţii civile. Primul Preşedinte
al Republicii Moldova, Mircea Snegur,
a vorbit despre semnificaţia culorilor
Drapelului de Stat, dar şi despre principiile care au stat la baza declarării Tri-

colorului în calitate de drapel de stat.
Prim-ministrul Vlad Filat a declarat că festivitatea dedicată Drapelului de Stat nu este doar un eveniment
simbolic, ci un nou început pentru a ne
iubi mai mult ţara. Şeful Cabinetului de
miniştri a spus că la anul viitor, pe 27
aprilie, în alte trei locaţii va fi arborat
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.
Pentru aceasta vor fi alese cele mai înalte locuri din ţară.
Drapelul a fost sfinţit de ÎPS Vladimir, însoţit de un sobor de preoţi, după
ce Tricolorul a fost arborat în acordurile imnului Republicii Moldova. Tot
ceremonialul din PMAN a fost asistat
de efectivul Armatei Naţionale, care, pe
lîngă principalul Tricolor, a purtat atît
încă circa 80 de drapele de stat, cît şi

copiile celor peste 30 de drapele istorice, din diferite perioade de timp, restabilite de colecţionarul Petru Costin
şi colaboratorii Centrului de Cultură şi
Istorie Militară.
Ziua Drapelului de Stat a fost marcată şi în toate unităţile şi instituţiile
Ministerului Apărării, amplasate în
toate raioanele şi municipiile ţării, fiind asistată de ceremonii militare, la
care au participat atît efectivul militar,
cît şi cadrele civile.
În cadrul ceremonialului, organizat la Ministerul Apărării, ministrul
Vitalie Marinuţa a declarat că Tricolorul este simbolul statalităţii şi independenţei R. Moldova, iar cinstirea
Tricolorului este sacră pentru militarii
Armatei Naţionale.

„Militarii Armatei Naţionale au un
respect deosebit pentru drapelul ţării care simbolizează pentru noi lupta
de secole pentru libertate a poporului
nostru. Îmi doresc ca toţi cetăţenii R.
Moldova să aibă acelaşi respect pentru
drapelul ţării, pentru că a onora Tricolorul înseamnă să-ţi onorezi ţara în
care te-ai născut”, a accentuat ministrul
Apărării.
Pe 27 aprilie 1990, primul Parlament al R. Moldova a declarat Tricolorul drept drapel oficial al ţării. Ziua
Drapelului este marcată pentru al treilea an consecutiv, după ce, în 2010, Parlamentul a declarat data de 27 aprilie
drept Zi a Drapelului de Stat.

“În drapelul unei naţiuni flutură sufletul colectiv al neamului”

Tudor Muşatescu

Conform Constituţiei art. 12,
alin.(2) ,,Drapelul de Stat al Republicii Moldova este tricolor. Culorile sînt
dispuse vertical, în ordinea următoare,
începînd de la lance: albastru, galben,
roşu. În centru, pe fîşia de culoare galbenă, este imprimată Stema de Stat a
Republicii Moldova.”
Potrivit Legii privind Drapelul de
Stat al Republicii Moldova nr. 217 din
17.09.2010, art.1: ,, Drapelul de Stat
al Republicii Moldova este un simbol
oficial major al suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova.”
Evoluția istorică a Drapelului de
Stat al Republicii Moldova, tricolorul,
cu actuala amplasare verticală a culorilor – albastru, galben, roșu – cunoaște
o cale lungă și glorioasă. Drapelele au
existat, cu certitudine, încă din timpul
lui Bogdan, voievod al Moldovei. Cel
ce a ridicat la un nivel superior valoarea lor a fost Ștefan cel Mare (14571504), întrucît toate cele 24 de ținuturi
ale principatului Moldovei aveau steagurile lor.
Diferite izvoare istorice atestă
faptul că în sec. XV-XIX erau cunoscute mai multe drapele cu cromatică
roșie, albastră, galbenă, adică culorile
naționale au persistat de-a lungul timpului.
În 1848, steagul adoptat de către
revoluționarii din principatele Moldova și Țara Românească a fost tricolorul
albastru-galben-roșu orizontal (cu albastrul sus, galbenul la mijloc și roșul
jos, conform semnificației: „Libertate
(cerul albastru), Dreptate (ogoarele
aurite), Frăție (sîngele poporului)”.

P

entru unii - o pînză, pentru alţii - nişte culori, iar pentru noi, cetăţeni ai Republicii
Moldova, el simbolizează trecutul, prezentul şi viitorul statului, reflectă principiile democratice, tradiţia istorică a poporului, egalitatea în drepturi, prietenia şi
solidaritatea tuturor cetăţenilor republicii. Vorbim de Tricolor, Drapelul de Stat al
Republicii Moldova.

Mișcarea de eliberare socială și
națională a moldovenilor din stînga
Prutului și Nistrului în agitatul și înnoitorul an 1917 a decurs sub flamura
tricolorului național.
După anexarea forțată a Basarabi-

ei, de către URSS în 1940, a fost impus
un drapel străin tradiției istorice și
spiritului național al moldovenilor.
La 13 ianuarie și 24 ianuarie 1990
au avut loc ședințele Comisiei Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM.

Participanții la discuție „au împărtășit
părerea unanimă a grupurilor de lucru că întoarcerea tricolorului, simbolicii lui într-o perioadă de renovare revoluționară a societății noastre
vine din perpetuitatea conștiinței,

spiritualității neamului nostru și acceptarea, recunoașterea lui nu ar fi
decît un act de echitate istorică…”.
La 28 februarie 1990 s-a prezentat un raport ce prevedea organizarea
unui concurs pentru noile simboluri
ale RSSM. Iar la Prima Sesiune a Sovietului Suprem al RSSM din 27 aprilie 1990 s-a legiferat oficial Drapelul
tricolor cu stema amplasată în centrul fîșiei galbene (stema urma să fie
aprobată ulterior). Gheorghe Ghimpu
a fost cel care a arborat pentru prima
dată, la 27 aprilie 1990, Tricolorul de
Stat pe cupola Parlamentului moldav.
La 17.09.2010 este adoptată Legea
privind Drapelul de Stat al Republicii
Moldova care determină toate caracteristicile acestuia, dar şi modalităţile de
arborare, totodată stabilind data de 27
aprilie - Ziua Drapelului de Stat.
Conform legislaţiei în vigoare, statutului de cetăţean al Republicii Moldova, dar mai ales în calitate de apărător
al Patriei, militarii Armatei Naţionale
zi de zi aduc onor simbolului suveranităţii statului. Iar în data de 27 aprilie,
atunci cînd întreaga ţară sărbătoreşte
Ziua Drapelului de Stat, în fiecare unitate militară, cu fruntea sus şi mîna la
chipiu, ostaşii ţării privesc demn drapelul celor trei culori. Cel care a rezistat
cu destoinicie în faţa secetei şi foametei, a luptat alături de cei ce au devenit
liberi, a privit în ochi domnitorii şi a
condus războaiele. Cel care nu a cedat
istoriei – Drapelul Ţării
Locotenent Mihaela Mîrza
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Experienţă americană în gestionarea crizelor
O echipă de ofiţeri de relaţii publice de la Ministerul Apărării şi Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale
au efectuat o vizită de familiarizare la exerciţiul „Coastal Watch 2012” desfăşurat în Carolina de Sud, SUA

A

cest eveniment se înscrie în contextul colaborării bilaterale militare dintre
Republica Moldova şi SUA, în special a relaţiilor stabilite de către Garda
Naţională din Carolina de Nord cu Armata Naţională. Iată de ce partenerii din
Carolina de Nord au şi facilitat accesul militarilor moldoveni la exerciţiul „Coastal
Watch 2012”, organizat de colegii lor din Carolina de Sud.
Locotenent-colonelul Robert Carver şi căpitanul Lance Caither care ne-au însoţit
pe parcursul acestei vizite de
familiarizare au contribuit la
organizarea unui program intens şi interesant cu vizite ce
au captivat prin inedit şi diversitate.
Tot acolo am avut posibilitatea să ne convingem de colaborarea exemplară şi coordonarea activităţilor în teren
de la Centrele de Soluţionare
a Crizelor, acolo unde importantă rămîne conlucrarea
şi depistarea celor mai bune
soluţii ce urmează să fie implementate în zonele afectate
de calamităţi. Apropo, aria
geografică ce am vizitat-o are
în cea mai mare parte de suferit de pe urma inundaţiilor
şi a uraganelor, iar în cazul
exerciţiului s-a simulat cazul
unui cutremur de pămînt care
a afectat oraşul Beaufort din
Carolina de Sud şi a cauzat
daune catastrofale, mai ales în
partea sudică a întregului stat.
Cu toată stima pentru agenţiile civile locale sau statale
implicate şi ele la soluţionarea
crizei, totuşi partea de bază a
dificultăţilor revine militarilor
ce poartă ecusonul Gărzii Naţionale. Aici mă refer la efectiv,
tehnologii, tehnică sofisticată

şi nu în ultimul rînd, concentrare şi coordonare.
Dacă există o reacţie oportună la crize (de diferit tip),
atunci cu certitudine aceasta
aparţine SUA. Indiferent de
proporţia implicării agenţiilor
civile sau a Gărzii Naţionale,
populaţia acestei ţări este sigură de securitatea sa şi de utilizarea tuturor resurselor (multe la număr şi diverse) pentru
a îndepărta pericolul.
„Coastal Watch 2012”
este un exerciţiu de pregătire pentru situaţii de urgenţă,
conceput pentru a instrui şi a
evalua competenţele, experienţa şi nivelul de coordonare
a agenţiilor civile cu efectivul
Gărzii Naţionale. Pe parcursul
acestui exerciţiu de verificare a
capabilităţilor, ofiţerii moldoveni au avut acces la derularea
tuturor fazelor, atît în teren, cît
şi la nivel de gestionare, reuşind să preia şi experienţa de
organizare a activităţii de relaţii publice în situaţii de criză.
În special se face remarcată
operativitatea autorităţilor şi
accesibilitatea oferită presei
pentru evaluarea corectă a situaţiei şi informarea veridică a
societăţii.
În ceea ce ţine de informarea publică ne-am convins pe
deplin despre eficienţa presei

locale la nivel de comunitate în
timpul vizitei pe care am întreprins-o la Fort Stewart. Domnul Ron Eliot, responsabilul
pentru activitatea oficiului de
relaţii publice, a avut amabilitatea să ne explice principiile
de activitate în acest domeniu
şi mai ales organizarea activi-

tăţii emisiunilor tv şi a ediţiilor
de presă care ţintesc un singur
lucru: Cît mai aproape de oameni şi de grijile lor. Aici chiar
nu face să trec cu vederea idei
simple, dar utile, precum ar fi
Sărbătoarea copiilor militarilor sau publicitatea produselor
din zona respectivă pentru a
economisi timpul şi banii populaţiei. Simplu şi eficient, aşa
precum ar fi şi sloganul militarilor din Garda Naţională a
Carolinei de Nord „Întotdeauna gata, întotdeauna alături”.
Ceea ce pentru zonele afectate
de crize este mult mai mult

decît un simplu slogan.
Lucruri inedite şi interesante am reuşit să vedem şi la
Departamentul de poliţie din
oraşul Beaufort, dar şi la Aeroportul Ridgeland. Aspectele
derulate au fost cu referinţă
la activitatea serviciului 911,
ajutorul oferit cetăţenilor, implicarea elicopterelor la evacuarea populaţiei din zonele
afectate de calamităţi şi transportarea aeriană a tehnicii
speciale în caz dacă pe cale terestră este imposibil. O adevărată mostră de profesionalism
l-au constituit şi briefingurile

zilnice în care s-au actualizat
în permanenţă misiunile şi resursele, dar şi cel final în care
s-a abordat planul ce a adus
reuşita exerciţiilor.
Patru zile pe pămîntul
american este prea puţin pentru a reuşi să afli prea multe
lucruri, totuşi este destul pentru a înţelege cît de mult îşi
iubesc ţara cetăţenii, cît efort
şi străduinţă depun militarii
şi cît de simplu şi eficient sînt
organizate lucrurile.
Locotenent-colonel
Ion Vulpe

Comandantul Armatei SUA în Europa
vizitează Moldova
C

omandamentul Armatei SUA în Europa doreşte să continue dinamica
ascendentă a relaţiilor cu Armata Naţională şi se va preocupa să creeze în viitor noi punţi pentru fortificarea acestei
legături. Declaraţii în acest sens a făcut Comandantul Armatei SUA în Europa, general-locotenent Mark Hertling,
în cadrul vizitei efectuate la Ministerul
Apărării.
„Armata Naţională poate conta pe sprijinul
Comandamentului European al SUA. Avem o
deschidere specială pentru Moldova şi sîntem
gata să dezvoltăm acest parteneriat cu Armata Naţională”, a afirmat generalul-locotenent
Mark Hertling, în cadrul întîlnirii cu ministrul
Apărării Vitalie Marinuţa.
În cadrul întrevederii părţile au abordat aspecte ale cooperării militare bilaterale şi au făcut un schimb de opinii pe domenii de interes
reciproc. Ministrul Apărării a declarat că SUA
s-au dovedit a fi unul din cei mai fideli parteneri ai Ministerului Apărării, iar asistenţa oferită Armatei Naţionale, inclusiv prin intermediul
Comandamentului Armatei SUA în Europa,
este apreciată înalt de conducerea statului.

„Asistenţa continuă de care am beneficiat
din partea colegilor americani s-a materializat
prin diverse programe de asistenţă tehnică şi
de instruire militară, care au impulsionat reforma iniţiată de Ministerul Apărării în sectorul de apărare”, a accentuat ministrul Apărării. „Discuțiile pe care le-am avut astăzi cu
Comandantul Armatei SUA în Europa denotă
o dată în plus că în vreme de criză, pe dimen-

siunea de cooperare bilaterală se deschid noi
oportunităţi, iar capacitatea de a lucra în parteneriate rămîne a fi foarte actuală”.
Totodată, în cursul vizitei la Ministerul
Apărării, general-locotenent Mark Hertling,
i-a înmînat ministrului Apărării o distincţie
militară americană şi un certificat de onoare.
Medalia „The Meretorious Service Medal” i-a
fost oferită ministrului Apărării pentru servi-

ciul deosebit în perioada anilor 2005 — 2006,
în calitate de ofiţer pentru planificare politicomilitară strategică în cadrul Comandamentului Central al Statelor Unite.
În cel de-al doilea caz, ministrul Apărării a
primit un certificat de onoare pentru realizările obţinute în domeniul apărării în calitate de
ministru al Apărării. Cu această ocazie, Vitalie
Marinuţa a fost inclus în Galeria Internaţională a Celebrităţilor (IHOF — International Hall
Of Fame), din incinta Colegiului de Comandament şi Stat Major din Fort Leavenworth.
Subliniem că ministrul Apărării a absolvit
această instituţie în anul 2000.
De menţionat că general-locotenent Mark
Hertling se află în premieră în R. Moldova.
Hertling deţine funcţia de Comandant al Armatei SUA în Europa din martie 2011. Din
1999 şi pînă în prezent, militarii Armatei Naţionale au participat la 276 de activităţi desfăşurate în cadrul programelor susţinute de Comandamentul Armatei SUA în Europa.
Colaborarea moldo-americană în domeniul apărării se desfăşoară în baza Memorandumului „Cu privire la colaborarea în domeniul militar dintre Ministerul Apărării al
Republicii Moldova şi Departamentul Apărării al Statelor Unite ale Americii”, semnat la 4
decembrie 1995.
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Ecoul unui „Mulţumesc” cadenţat
Patruzeci de copii au făcut test blindatelor din Brigada „Ştefan cel Mare”

P

orţile Brigăzii „Ştefan cel Mare” au fost deschise o zi pentru
ochii curioşi ai copiilor care studiază în Gimnaziul-internat
nr. 2 din Chişinău. Blindatele unităţii au fost apreciate şi testate
de elevii care s-au aflat la primul contact cu armata. Cei mai mici
dintre ei, care nu au scăpat ocazia să se urce pe toate fiarele de
metal de pe platoul unităţii, au doar cinci anişori. Ei sînt şi cei
care pun cele mai multe întrebări, de genul: Cîţi ani are maşinica
asta? O aveţi de cînd a fost război? E adevărat că vă îmbrăcaţi
în timpul cît arde chibritul? Iar militarii unităţii s-au grăbit să dea
răspuns avalanşei de întrebări ale copiilor.

După ce au vizitat muzeul unităţii şi
au făcut cunoştinţă cu tehnica din dotare, elevii au încins o horă cu militarii,
în acompaniamentul fanfarei, apoi au
jucat un meci de fotbal amical. În zădar
militarii au subestimat potenţialul echipei gimnaziului, pentru că scorul final
i-a poziţionat pe cei din urmă învingători. Cei mai înrăiţi fani ai elevilor au
fost militarii rămaşi după gardul de plasă al stadionului. Cu victoria în buzunar
şi cu satisfacţie pe buze, copiii au urmat
programul stabilit. Cazarma unităţii a stîrnit o serie de întrebări: De ce paturile
sînt aranjate în linie? De ce stă militarul cu arma la intrarea în cazarmă? Şi
printre toate De Ce-urile, plutea căldura
sufletească şi se găsea un căpşor lipit de
pieptul militarilor.
Mitică are doar 5 anişori. El este cel
mai mic dintre cei prezenţi şi cel mai curios din toţi. Dînsul a reuşit să urce în
toate blindatele unităţii, să rotească volanul cîtorva dintre ele, să descopere că
are putere să mişte roţile tehnicii de luptă şi să strige entuziasmat în gura mare:
„Tanti Maria, ai văzut?”. Tanti Maria,
aşa cum i se adresau toţi elevii, este educatoare în gimnaziu de 28 de ani. Dumneaei cunoaşte istoria fiecărui elev în
parte. De la dumneaei aflăm că Mitică,
aşa cum îl alintă pe Dumitraş, este cel
mai mic elev care studiază în gimnaziu.
„Am fost nevoiţi să îl primim la şcoală,
pentru că părinţii lui au decedat. Dînsul
are trei fraţi mai mari, doi dintre care
studiază în clasa a opta şi unul într-a
treia în acelaşi gimnaziu”, zice doamna
Gruian. Dumneaei afirmă că în gimnaziu studiază circa 200 de copii din familii social-vulnerabile, orfani sau cu
un singur părinte. Foarte puţini dintre
ei au norocul să fie înfiaţi. Gimnaziul
este casa acestor copii. „Elevii sînt
încîntaţi de orice invitaţie. Despre
armată au aflat doar din filme şi din
fotografii. Este mai bine o dată să
vezi decît de 10 ori să auzi. Probabil
că această vizită va rămîne pentru mult
timp în memoria copiilor. E bine, pentru
că aici studiază mulţi băieţi care trebuie
să ştie ce îi aşteaptă la armată”, a adău-

gat doamna educatoare.
Eugen Vasilache zice că a rămas plăcut surprins de echipamentul din dotarea
unităţii. „Mi-a plăcut tot ce am văzut aici
- luneta, binoclul, armele. Încă nu am
hotărît dacă o să îndeplinesc serviciul
militar în termen, dar vreau să cunosc
viaţa cazonă vizitînd unităţile Armatei
Naţionale”. În schimb, Valentin, care nu
are nici şapte anişori, mi-a zis convins
că va veni la armată, pentru că-i plac
tancurile şi armele.
După ce au scanat fiecare ungheraş
al dormitorului, a urmat fireasca întrebare: Dar aici cînd mîncaţi? Aluzia a fost
înţeleasă şi în coloană cîte doi, elevii
au făcut traseul în cantina unităţii,

!

V

alentin, care nu are nici
şapte anişori, mi-a zis
convins că va veni la armată,
pentru că-i plac tancurile şi
armele.

unde au servit cîte un prînz ostăşesc.
„Mîncarea este foarte gustoasă. Îmi place mult că este săţioasă şi că există un
meniu bogat”, zice Tatiana, întreruptă de

un pici cu părul negru ca tăciunele şi cu
un năsuc rotunjel care vroia să adauge
că îi plac la nebunie roşiile murate.
„Scopul nostru a fost să aducem
o rază de lumină în sufletul celor care
au nevoie de ajutorul nostru. Sîntem şi
noi părinţi şi cunoaştem foarte bine cîtă
bucurie poate aduce în inimile copiilor
orice gest. În ajunul sărbătorilor pascale, toţi militarii pe contract au donat bani
din salariu pe care am procurat dulciuri,
sucuri, cozonac. Ca să facem o surpriză mai mare, am hotărît să organizăm
pentru copiii care studiază în acest gimnaziu şi o excursie în unitate, convinşi
fiind că ei nu au mai văzut viaţa ostăşească atît de aproape”, zice colonelul
Ion Doţenco.
Surpriza cu siguranţă a reuşit.
După ce copiii au încărcat darurile în
autocar, aproape de plecare, ecoul unui
„Mulţumesc” cadenţat, repetat în serii,
a umplut platoul unităţii. Iar imediat
după acesta a urmat vocea zglobie şi
rugătoare a lui Mitică: „Se poate să
mai urc în tanc?”
Locotenent major
Inga Mihailova

Militarul la datorie

Albul medicinei în verdele poligonului

C

e poate fi mai feminin decît o tînără îmbrăcată în haina
albă de medic? Aşa şi-ar fi dorit părinţii s-o vadă pe Pavlina Micova, dar nu a fost să fie.
Zi de zi verifică starea sănătăţii soldaţilor în termen şi îşi face griji pentru ei.
Pavlina este asistenta medicală ce poartă cu graţie uniforma militară, care se
asortează de minune cu sclipirea ochilor
ei veseli. Sergent Pavlina Micova îndeplineşte serviciul militar în Brigada de
Infanterie Motorizată ,,Ştefan cel Mare”
în calitate de instructor sanitar, Compania cercetare.
Din primele clipe ce o vezi îţi dai
seama cît de pozitivă şi disciplinată este.
Sociabilă şi descurcăreaţă face faţă misiunilor încredinţate. Aici, în militărie a
învăţat cum e să munceşti într-un colectiv de bărbaţi, cînd trebuie să fii pragmatică, să-ţi argumentezi opinia sau cînd
poţi fi o fiinţă sensibilă.
De mic copil şi-a dorit să fie medic,
să acorde ajutor celor ce-l necesită, dar
nu a crezut vreodată că va fi şi militar.
Însă acum e mulţumită, pentru că are un
serviciu ce-i dă posibilitatea să practice
ce a învăţat şi totodată să se familiarizeze
cu lucruri noi. Îi place lucrul în unitate,

,,pentru că aici ai parte de experienţe noi
şi foarte des, chiar interesante”. Regretă
că nu are posibilitate de a se afirma ca
medic într-o instituţie specializată, dar
s-a împăcat cu această ,,alegere” a vieţii
prin utilitatea funcţiei. „Şi orice lucru îţi
merge bine atunci cînd eşti susţinută de
persoana iubită”, susţine cea care doreşte să devină şi mamă.
Absolventă a facultăţii de Biologie
şi Sanologie, din cadrul Universităţii
de Stat din Tiraspol, este adepta principiului ,,cine nu munceşte, nu creşte”.
Un principiu universal valabil, dar nu
şi pentru cei cărora le place sedentarismul. Însă nu e cazul eroinei acestui
mic articol, care ori de cîte ori e necesar,
merge la poligon şi ţine pasul cu tot ce i
se cere, atît ce ţine de medicină, cît şi de
militărie. ,,A face sport e ceva obişnuit
şi necesar pentru sănătatea fiecăruia”,
menţionează soldatul de altădată şi sergentul de acum.
A depăşit frica ce o avea la început,
atunci cînd ţinea arma în mînă. Acum

practică cu regularitate acest procedeu.
Printre obligaţiile de serviciu este şi cea
de a supraveghea şi a informa cum e
corect să utilizezi armamentul fără a-ţi
aduce daune sănătăţii. ,,Soldaţii, deşi au
18 ani, sînt precum copiii, unii nu cunosc, alţii deşi cunosc sînt neatenţi, de

aceea trebuie în permanenţă supravegheaţi şi direcţionaţi”, relatează instructorul sanitar.
Adoră aerul curat de care se bucură
la poligon şi e foarte veselă cînd povesteşte despre emoţiile trăite atunci cînd te
deplasezi în maşina de luptă. Acolo pe

cîmpul de instruire informează tinerii
ostaşi cum să acorde asistenţă medicală în condiţii de cîmp fără echipament
medical. Multe dintre aceste condiţii
le-a învăţat independent, pentru că la
Colegiul de Medicină ,,aşa ceva nu se
studiază”.
Examinarea pacienţilor şi discutarea
problemelor o determină să se ataşeze
de cei bolnavi, şi uneori, fiind chiar în
concediu, gîndul fără să-şi întrebe stăpîna zboară în punctul medical din unitate, acolo unde responsabilitatea şi grija
faţă de aproape e la ea acasă.
Soldaţii de ieri vor fi înlocuiţi cu soldaţii de mîine, iar grija faţă de cei plecaţi se va îndrepta către cei ce urmează
să vină. Persoane noi, situaţii noi şi doar
această tînără femeie cu chip romantic
va depune toată străduinţa pentru a-şi îndeplini munca corect şi la timp, aşa precum şi-o fac toţi cei demni de a fi numiţi
apărători ai Patriei.
Fără eschivări, prompt este gata
pentru o nouă misiune instructorul sanitar, sergentul Pavlina Micova.
Locotenent Mihaela Mîrza
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Despre Patrie, viaţă şi fotografii…
D

upă cîteva momente în care zăbovise pe scaunul încercat de
vreme, nea Saşa, aşa cum îl dezmiardă toată lumea, sărise
sprinten în picioare cînd îl zărise în uşă pe locotenent-colonelul Valeriu Chilaru şi căuta unghiul potrivit pentru a-l prinde în
cerculeţul aparatului de fotografiat. A apăsat de cîteva ori pe
buton, fără să roage pe cineva să strige „Brî-î-înză”, pentru că
era vorba despre o fotografie serioasă, făcută în sala unde militarii Brigăzii „Moldova” sărbătoreau cea de-a XX-a aniversare
de la creare. Apoi s-a întors cuminte pe scaunul acoperit cu pînză ştearsă de vreme unde se aşezase şi înainte şi a privit lung în
dispozitivul de vizualizare al aparatului, încercînd să vadă dacă
i-au reuşit fotografiile.

acele vremuri, dar şi acum, nu prea erau
bani. Şi am făcut fotografii cu jumătate
de preţ pentru militari. Las să fie, că-i
al nostru băiat, las să aibă amintire din
perioada florii vieţii, că el ne păzeşte.
Sîntem formaţi din pămîntul ista, din
lutăria asta şi apărăm lutul ista. Iaca aşa.
Că eu cînd am fost la armată, stăteam la
pază acolo, dar nu era baştina mea. Am
făcut armata prin Ucraina şi prin Rusia.
Atunci ne mutau în trei ani de zile prin
toată lumea”, îmi zice cu voce schimbată bătrînul, închizîndu-şi degetele de la
mîna dreaptă în pumn. Nea Saşa locuieşte vizavi de unitatea din Bălţi. „Mi-i
dragă să fac fotografii în armată. Eu cînd
văd băieţii iştia, parcă-mi sînt nepoţi. Eu
dacă nu-i văd o zi, mă trage în unitate.
Eu şuguiesc cu ei, le zic: ”Măi băieţi, eu
să fiu aşa tînăr ca voi, aş face zece ani
la rînd armata””. Ar mai face tare multe
în viaţă moş Saşa, doar că bătrîneţea nu
cruţă pe nimeni. „Eu mă menţin în mod
artificial, cu medicamente. Dar nu vreau
să ridic preţul la fotografie. Eu le spun
băieţilor că atunci cînd iau zece lei, am
de cîştig şase lei. Iaca eu vă las cinci lei,
adică jumate de preţ. Din şase lei pe care-i cîştig, un leu îmi rămîne pentru medicamente”. La care a urmat întrebarea
firească : „Vă ajunge?”. „Dar îmi rămîne
de medicamente. Cînd am mai mult de
lucru, am cîştig mai mare. Eu sînt mulţumit. Dar unde am să găsesc eu banii
aceştia în altă parte?!”.

“Oamenii bătrîni spun aşa,
că trebuie să creşti copii,
să-i educi, să-i pui la cale,
dar să mai sădeşti
şi nişte copaci”

Unchiul Alexandru Franco se apropie galeş de vîrsta onorabilă de 80 de
ani. Ani mulţi, ani frumoşi şi, totodată,
ani brăzdaţi de durere şi sărăcie. Întotdeauna mi-a plăcut să vorbesc cu oamenii în vîrstă, pentru că în ei, uneori ţi se
pare, se depozitează toată înţelepciunea
din lume. Cînd l-am văzut un pic relaxat, dar continuînd să ajusteze ceva la
aparatul de fotografiat pe care-l ţinea la
piept ca pe cel mai de preţ accesoriu din
viaţa sa, m-am apropiat şi l-am invitat
la o discuţie. A acceptat amabil. Am început discuţia finuţ. Am vorbit despre
viaţă, despre necaz, despre tot ce este
frumos în lume şi despre patriotism. Am
vorbit foarte mult despre patriotism, fără
ca să-i cer să ne oprim anume la acest
aspect. Nea Saşa a avut o viaţă încărcată
cu de toate. În anul 1949 a fost deportat
în Siberia. „M-au găsit un băieţel acasă şi m-au deportat cu toţi. Cînd m-am
întors, nu aveam unde să mă duc. Şi la
oraş mi-am cumpărat un bordei. Am început viaţa de la zero. Greu a fost. Mai
departe tot lucram. Am intrat în cooperativă. Şi cu încetul, m-am însurat şi
am făcut copii. Soţia mi-i moldoveancă,
dar eu ucrainean, cu 2 clase româneşti”.
Norocul nu aşteaptă pe nimeni după colţ
dacă nu mergi după el să îl găseşti, mi-a
zis moşul. Optimist din fire, dumnealui
a avut curajul să meargă înainte pe orice
vreme a sorţii. Şi a izbutit. „Am deschis
prima fotografie color aici, în Bălţi, în
1973. Atunci mi-am găsit laborator în

Palatul ofiţerilor, în subsol. Am făcut o
înţelegere cu militarii – ei îmi dau în chirie o odăiţă, iar eu, în schimb, să le fac
poze gratuit şi rapid. Pe atunci, făceam
totul de la zero cu mîna. Cînd se organizau conferinţe la sovietici, îi fotografiam şi pînă să intre în pauză, le tipăream
repejor pozele şi le aveau deja încleiate
pe panou. Dar mai des mergeam în colhozuri, întreprinderi. Făceam fotografii
pentru tabla de onoare sau prindeam
cum lucrătorii muncesc pe cîmp. Aveam
„zarplata” mai mare decît la directori,
pentru că lucram zi şi noapte. Aveam
mulţi clienţi pe atunci”. Moş Alexandru
a luat o pauză scurtă, apoi mi-a zis, privindu-mă cu ochi incredibil de senini:
„Eu am lucrat toată viaţa cinstit. Şi dacă
oamenii se purtau frumos cu mine, le făceam repede comanda”.

“Sîntem formaţi
din pămîntul ista,
din lutăria asta
şi apărăm lutul ista”
Dumnezeu are grijă de oamenii cu
inima curată. Cel de sus a avut grijă şi
de acest unchi gîrbovit de ani, cu ochii
mari, de un albastru curat ca cerul după
ploaie. Din 1978, protagonistul nostru
a devenit mai apropiat cu militarii. Pe
atunci aici era detaşată a 86-a Divizie
mecanizată . „Eu ştiam cum arată sărăcia, sînt dintre ţărani. Şi ştiam că, în

Discuţia alunecă uşor spre aspecte
din viaţa militară, viaţă pe care bătrînul
o simte foarte aproape. „Aici, în unitate, s-au schimbat multe. Spre exemplu,
unde acum este parcul, era sectorul
sportiv acoperit doar cu iarbă şi cu cîte
un copac. Dar iată acum s-a făcut. Eu
anul trecut am sădit un nuc aici. Şi mai
anţărţ am sădit unul. Am nişte seminţe
acasă. Las să crească. Că trebuie de făcut un bine. Oamenii bătrîni spun aşa,
că trebuie să creşti copii, să-i educi, să-i
pui la cale, dar să mai sădeşti şi nişte copaci”. Bătrînul înfloreşte într-un zîmbet
sublim, continuînd să vorbească despre
ce i se pare mai frumos acum, la aproape
80 de ani. Dînsul se mîndreşte că a imortalizat pe hîrtia color cam pe toţi comandanţii acestei unităţi, pe toţi miniştrii şi
preşedinţii care au trecut prin unitate.
„Cînd uniunea sovietică s-a destrămat,
s-a format ţara noastră, baştina noastră,
pămîntul din care sîntem formaţi. Avem
o palmă de pămînt pe care trebuie să o
iubim”.

Cum se naşte spiritul
naţional
Nea Saşa crede că e bine ca băieţii
să facă armata. „După un an de slujbă,
ei parcă vin acasă cu toate minţile. Se
schimbă, devin mai serioşi. Dar mai
este ceva. Acelor care-s puşi de copii
la muncă, le este uşor, dar celorlalţi nu.
Că eu cunosc aşa – atunci cînd se naşte
copilul, există un sector mic cu celule libere, neîncărcate de informaţie. El cînd
s-a născut, are unde încărca acei şapte
ani de acasă. Şi dacă, s-a întărit, atuncea
spiritul naţional se formează înlăuntru.
Aceasta dacă e crescut de părinţi educaţi.
Eu pot să explic şi ce înseamnă spirit naţional, să ştiţi. Iată, să luăm broasca ţestoasă, aceea care pluteşte două oceane,
patruzeci de mări şi peste douăsprezece
ani vine şi depune ouă într-un loc şi se
duce. Dar cei mici singuri ies din ou şi
fac exact calea aceea, dar fără părinţi. La
ei informaţia este transmisă din naştere.
Acum, ca ei să păstreze această informa-

ţie, trebuie ca nici un virus să nu se bage
acolo. Atuncea trebuie o pază biologică
care să nu dea voie unei informaţii străine să se apropie. Atunci ei supravieţuiesc – acolo unde sînt toate condiţiile de
viaţă. La om este tot aşa. Şi de aici se
porneşte fundamentul simţului naţional.
Primele acolo ce s-a încărcat. Ştiţi cum
făceau turcii înainte? Ei luau copiii de
la ţîţa mamei, din ţara noastră de exemplu, ţară străină pentru ei şi îi creşteau,
fără să le spună cine sînt. Apoi îi dădeau
în leghioane şi îi făceau comandanţi ca
să înceapă război cu neamul său, despre
care nu cunoaşte. Nimeni nu învaţă pe
oameni ce înseamnă spiritul naţional, că
atunci ar mai fi oleacă de ruşine”. Atît
de concentrat în discuţii, nea Şasa nu a
observat că ministrul Apărării, pe care-l pîndise să intre de atîta vreme, era
aproape de uşa sălii festive. Moşul s-a
certat încet sub musteţi: „Iaca, ni-o scăpat momentul”, apoi a privit aparatul de
fotografiat şi mi s-a jeluit că obiectivul
îi creează uneori probleme. Acesta este
unicul aparat digital pe care l-a avut. Celelalte erau de marcă sovietică, cu peliculă. Interlocutorul meu nu a făcut şcoală şi nici nu a citit cărţi pentru fotografi.
„ Eu sînt amator. Am făcut fotografii din

plăcere. Din acest motiv, nu am lansat
nici o expoziţie. Nu am avut nevoie de
asta. Dar cînd văd băieţii iştia că vor
fotografiaţi şi aşa, şi aşa, mă apucă ciuda. Eu cred că ei trebuie să aibă o poză
acătării. Şi eu mai pîndeam cînd erau ei
cu părinţii şi le spuneam de faţă cu ei
că acasă sînt gospodari, dar iaca aici vor
să fie potlogari. Şi-apoi ei rîdeau. Cer de
la băieţi să fie mai educaţi cînd pozează.
Hai, măi băieţi, că sîntem săraci, dar trebuie să păstrăm faţa, să tragem la pămîntul nostru, la neamul nostru”, zice nea
Saşa, un pic deranjat de comportamentul
„tinerilor din zilele de azi”.
Dacă şi-ar fi păstrat arhiva începînd
cu1973 pînă în prezent, s-ar aduna mii de
fotografii. Dar au fost prea multe. „Poate
mai găsesc cîteva vechi prin sarai, dar
foarte puţine. Sînt atîţea ani - patruzeci
de ani„ zice dînsul. Fiecare om cu soarta lui şi fiecare soartă cu omul lui. Sînt
patruzeci de ani de cînd nea Saşa şi-a
agăţat aparatul la gît ca pe o bijuterie.
„Şi nu o să-l scot decît dacă boala mă va
impune”, încheie bătrînelul.
Locotenent major
Inga Mihailova

Acordul festiv
al artileriei

A

rtileriştii din Ungheni au sărbătorit cea de-a 20-a aniversare de la crearea unităţii. Militarii Divizionului de Artilerie „Prut” au depus efort maxim ca să creeze o atmosferă
festivă pentru efectivul unităţii şi oaspeţii veniţi la sărbătoare. Au organizat un concert şi au creat o expoziţie de tehnică, armament şi echipamentul cu care sînt dotaţi.

Reprezentanţii Ministerului
Apărării şi autorităţile publice locale le-au adus mesaje de
mulţumire artileriştilor pentru
activitatea lor neîntreruptă timp
de două decenii. „Le mulţumesc
tuturor veteranilor Brigăzii şi
Divizionului de Artilerie, care
au stat la temelia unităţii. Munca
depusă de aceşti oameni a permis
ca unitatea militară din Ungheni
să se implice activ în activitatea
Armatei Naţionale timp de 20 de
ani”, a menţionat colonelul Igor
Gadîrcă, şef stat major, Comandamentul Forţe Terestre.
Potrivit comandantului Divizionului de Artilerie, locotenentcolonelSergiu Railean, militarii
din Ungheni s-au integrat perfect
şi în viaţa cotidiană a oraşului,
participînd la soluţionarea celor
mai stringente probleme alături
de localnici şi demonstrînd prin
aceasta că ei sînt parte componentă a comunităţii.
De aceea nici vicepreşedinte-

le raionului Ungheni Petru Langa nu a uitat să le mulţumească
artileriştilor pentru sprijinul şi
ajutorul acordat. „Prezenţa Divizionului de Artilerie în oraşul
nostru ne-a asigurat nu doar
liniştea şi pacea. Locuitorii raionului Ungheni întotdeauna
au simţit sprijinul şi susţinerea
întregului efectiv al divizionului
în momentele dificile”, a susţinut
Petru Langa.
Potrivit ordinului ministrului
Apărării, unii militari ai divizionului au fost menţionaţi cu diplome de onoare, iar alţii au fost
avansaţi în grad pentru merite
deosebite în serviciul militar.
Divizionul de Artilerie din
Ungheni a fost format în 1992 în
baza Regimentului de Artilerie
nr. 4 al fostei Armate Sovietice.
Denumirea onorifică „Prut” i
s-a conferit unităţii, conform ordinului ministrului Apărării, la
data de 9 august 1993.
Dmitrii Vosimeric

Oastea Moldovei
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Încurajăm militarii pe contact, dar şi pe cei în termen
de a participa la rubrica „Felicitări”.

Campioni
şi la alergări

Z
La

Studenţii militari sînt campioni
şi la competiţia Armatei Naţionale
la curse de alergări

C

ampionatul a aliniat 72 de concurenți din
12 unităţi militare pe traseul parcului Valea
Trandafirilor. Militarii au fost angajaţi în alergări
pe 4 distanţe: 1000m, 3000m, 5000m şi 10000m.
Potrivit locotenent-colonelului Vasile Olednic,
procentul de reușită a participanţilor în anul
acesta a fost sporit, iar cele mai bune rezultate au
fost înregistrate la distanţele de 3000m şi 5000m.
“Concurenții s-au încadrat în termenul limită,
astfel demonstrînd că posedă o condiţie fizică
bună”.
Trofeul a revenit studenţilor militari care au
parcurs traseul în cel mai scurt timp. Campioni ai
anilor precedenţi au fost, la fel, sportivii Academiei Militare. “Lotul sportiv al studenţilor militari
este foarte bine pregătit. Aceştia au fost declaraţi
campioni în majoritatea competiţiilor desfăşurare
în Armata Naţională”, afirmă locotenent-colonel
Olednic.
Locul doi în competiţii a revenit Batalionului
22 de Menţinere a Păcii. Iar pe poziţia a treia au
urcat militarii Brigăzii “Moldova”.
Locotenent major Inga Mihailova

Locotenent de justiţie Dumitru Ciobanu

Timpul
Apusul inimii deșarte
De valul vîntului trecut,
Suspinul codrului sălbatic,
Aș vrea s-o iau de la început.

Un dor tresare de iubire,
Ca fulgerul din norii grei,
O rază a cerului divină,
A timpului om muritor.

Aş vrea să schimb acele fapte,
Care credeam că-s ideale,
Cu mîna să feresc din umbră,
Acele întîmplări amare…

Cu gîndul sînt la ea întruna,
Sînt prizonier
în propriul corp,
Să evadez aș vrea adesea,
În urmă un pic să mă-ntorc.

Dar cum să dau acele ace,
A ceasului timp înapoi
Ca să formez o nouă cale,
Mai bună, pentru amîndoi?

Dar nu e lege a naturii
Și dacă ar fi, nu-i voia mea,
În viitor o să se afle,
De ce s-a întîmplat așa…

caritate

Fapta bună îl laudă pe om

A

venit primăvara şi odată cu ea dorinţa de a deschide o
nouă filă a vieţii, o viaţă în care sîntem mai buni, mai
curaţi, mai generoşi. E timpul să ne oprim din goana clipelor care se scurg rapid şi să ne amintim că acolo, undeva,
există oameni mai trişti ca noi, fiinţe singure, copii cu ochii
rătăciţi în golul acestei lumi.

Pentru că niciodată nu e prea tîrziu
de a face fapte bune, militarii din Direcţia Inspecţie Generală a Ministerului
Apărării au venit cu iniţiativa constructivă de a organiza o campanie de binefacere. De fapt, ideea campaniei cu genericul „Donează un zîmbet, donează o
speranţă!” a pornit de la soţiile ofiţerilor
din cadrul direcţiei. De menţionat că cei
de la Inspecţia Generală sînt la prima
acţiune de acest gen, dar sînt convinşi
că faptele bune nu se opresc aici.
În perioada sfintelor sărbători de
Paşti, activităţile filantropice de aşa gen
oferă un grad imens de satisfacţie moral-spirituală. Astfel, mizînd pe gene-

rozitatea şi bunăvoinţa tuturor, Direcţia
Inspecţie Generală a îndemnat militarii
armatei să participe la colectarea de bunuri pentru cei mai puţin fericiţi, care au
nevoie de ajutor în fiecare zi.
Mesajul central al acestei campanii transmite un gînd curat, sperînd ca
oamenii să conştientizeze ce înseamnă
neputinţa altora, pentru că ei nu au nicio
vină că s-au îmbolnăvit sau că au rămas
orfani, iar noi dacă sîntem mai norocoşi
şi putem să ajutăm, de ce să n-o facem?
Prin intermediul acestui program
au fost adunate o mulţime de lucruri
de valoare, aici vorbim de articole vestimentare, încălţăminte, jucării şi dul-

ciuri. Toate acestea au fost într-un final
repartizate şcolii-internat din oraşul
Cahul, unde studiază circa 300 de copii
cu deficienţe de auz, cu vîrste cuprinse între 7 şi 18 ani. Alte cîteva zeci de
kg de bunuri materiale au fost donate
şcolii-internat auxiliare din Mărculeşti,
raionul Floreşti.
Locotenent Eugen Braga, inspector
al Secţiei nr. 2 investigaţii speciale şi
probleme sociale, a declarat că toate acţiunile sociale şi campaniile de binefacere
şi donaţii nu ar fi fost posibile fără receptivitatea, ajutorul şi susţinerea militarilor
din întreaga Armată Naţională. “Trebuie
să fim deschişi spre a face lucruri nobile.
Nu e cazul să aşteptăm sărbătorile pentru
a demara astfel de campanii. Ar trebui în
fiecare zi să ne amintim să dăruim, atît
cît putem, lucruri mici şi poate neînsemnate pentru noi, dar care pot schimba
viaţa cuiva. Dacă vom dărui cît mai des
posibil, vom primi mult mai mult decît
am dat, neconditionat. E vremea să fim
mai buni, să ne îndreptăm privirea spre
cei nefericiţi, să dăruim iubire”, a mai
adăugat dumnealui.
Galina Condurache, învăţătoare la
clasele primare la şcoala-internat din
oraşul Cahul, a ţinut să aducă mulţumiri
militarilor pentru fidelitatea cu care vin
în fiecare an de sărbători, să aducă zîmbete pe buzele copiilor.
Ministerul Apărării patronează
şcoala-internat din oraşul Cahul din
anul 2003. Pînă în prezent, Ministerul
Apărării a susţinut această instituţie atît
din punct de vedere material, cît şi organizaţional.
Locotenent
Natalia Andronachi
P.S. Colectivul Direcţiei Inspecţie
Generală marchează 20 de ani de activitate. Cu această ocazia le aducem
sincere felicitări şi le urăm sănătate şi
prosperare. Şi desigur, contribuţie rodnică la dezvoltarea Armatei Naţionale.

O felicitare pentru tine

mulţi ani urăm domnului Valeriu RUSU, consilier al ministrului
Apărării!
Vă felicităm cu frumoasa aniversare a
45 de ani de la naştere şi Vă dorim din toată inima multă sănătate, bucurie şi linişte
sufletească.
Vă apreciem pentru toţi anii dedicaţi
cu abnegaţie jurnalismului militar, în decursul cărora le-aţi dat celor pe care i-aţi
ghidat din ştiinţa şi sufletul Dumneavoastră mare.
Cu respect şi drag,
colectivul centrului mass-media militară

S

incere felicitări locotenenţilor majori
Vadim CONDREA, Grigore ROTARU,
Alexandru POPOVSCHI, caporalului Eugen FLOREA. De ziua dumneavoastră vă
dorim cer senin, ani frumoşi, prieteni, zîmbet, dragoste, momente unice pe care viaţa
să le transforme în amintiri ce nu se uită
niciodată.
Cu respect,
colectivul Brigăzii „Ştefan cel Mare”

La

mulţi ani urăm soldaţilor în termen
Ion Cucereavîi, Chiril Gotcina, Ion
Pîntea. Dragostea şi grija ce o dăruiţi în
jurul vostru să vă fie răsplătită din plin cu
multă căldură şi împlinire sufletească.
Cu respect, din partea camarazilor
de arme din Brigada „Ştefan cel Mare”.

M

ultă sănătate şi noroc locotenentului
Natalia IXARI, plutonierilor Deonis
FOTACHII, Elena SOLOŢCHI, Svetlana

HARJEVSCHI. Cele mai frumoase gînduri
şi vă dorim sănătate, bucurii, împlinire şi
multe vise realizate. Steaua dumneavoastră ocrotitoare să lumineze mereu asupra
capului şi a celor dragi sufletului .
Cu respect, Batalionul de Gardă

La

mulţi ani sergentului Silvia RAILEAN. Astăzi vă urăm o zi plină de
fericire, linişte şi momente de neuitat. Să
aveţi parte numai de împliniri, satisfacţii,
multă sănătate. Fie ca ce e mai bun să vină
de acum încolo!
Cu respect,
colectivul Divizionului Artilerie „Prut”

S

incere felicitări locotenentului Vladislav BOŢOC, sergentului major Andrei
MUNTEAN. Credinţa şi iubirea să vă însoţească pretutindeni, iar împlinirea s-o întîlniţi la orişicare pas. Steaua ocrotitoare să
lumineze mereu asupra Dumneavoastră şi
a celor dragi inimii Dumneavoastră.
Cu respect, colectivul Academiei Militare

F

elicitări maiorilor Ghenadie BULGAC,
Ruslan GURINOV, locotenentului Denis PESTROV, plutonierului major Ludmila ZLATOVCEN, plutonierului Rodica
IEŞEANU, sergentului inferior Andrian
TELETIN. Vă dorim din toată inima multă sănătate, bucurie şi pace sufletească. O
viaţă trăită frumos, plină de demnitate, cu
satisfacţia lucrului făcut din suflet, viaţă
care atrage admiraţia celor din jurul dumneavoastră şi mulţumirea de sine!
Cu respect, colectivul Brigăzii „Dacia”

Lumina sărbătorilor
pascale
C
omandantul (rector) Academiei Militare „Alexandru cel Bun”, împreună cu ofiţerii instituţiei, au oferit în perioada sărbătorilor pascale cadouri pentru
copilaşii de la Casa de copii „Preafericitul Iosif” de pe lîngă Mănăstirea Hîncu,
din municipiul Chişinău.
Militarii de la Academia Militară
au adus copiilor rechizite de birou, cozonaci, dulciuri, jucării şi un şir de alte
lucruri utile.
Comandantul academiei, colonelul
Mihail Bucliş a declarat că în timpul sărbătorilor de Paşti, împreună cu militarii
au fost colectate daruri pentru a le face
micuţilor sărbătorile mai frumoase.
„Aceasta a devenit o tradiţie deosebit de frumoasă şi considerăm că fiecare copil are nevoie de atenţia fiecăruia
dintre noi. Decizia a fost luată de comun
acord cu efectivul instituţiei, care a venit
fiecare cu cîte un dar special de Paşti.
Apoi am decis să facem o surpriză şi să
le aducem un strop de bucurie şi atenţie
micuţilor de la orfelinatul „Preafericitul
Iosif”. Copilaşilor le dorim sărbători fru-

moase, sănătate, linişte în suflet, căldură
în inimi şi să se bucure de copilărie”, a
menţionatt colonelul Mihail Bucliş.
Directorul Casei de copii „Preafericitul Iosif”, Episcopul Petru Musteaţă
a mulţumit militarilor academiei pentru
cadouri, iar micuţii la rîndul lor au prezentat oaspeţilor un concert artistic cu
poezii şi cîntece de Paşti.
„Ideea venită din partea militarilor
academiei de a fi alături de aceşti copii
a fost primită cu multă căldură şi recunoştinţă. Copiii le-au mulţumit militarilor Academiei Militare pentru acest gest
frumos şi pentru darurile oferite, care le
vor face sărbătorile mai frumoase. Vă
sîntem recunoscători pentru aportul şi
atenţia Dumneavoastră”, a declarat maica Vera, reprezentanta orfelinatului.
Casa de copii „Preafericitul Iosif”
de pe lîngă Mănăstirea Hîncu din municipiul Chişinău instruieşte şi educă 67
copii. Copiii de la 3 pînă la 6 ani învaţă
în orfelinat, iar cei cu vîrstele între 7-18
ani învaţă în liceul „Onisifor Ghibu”.
Locotenent major Oxana BALAN

