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Diplome, distincţii, scrisori de 
mulţumire şi telefoane mobile 
pentru cei mai demni militari în 
termen ai Armatei Naţionale. 

De asta au avut parte circa 250 
de militari care au îndeplinit 
serviciul militar în Forţele de 

Menţinere a Păcii din Zona de 
Securitate a R. Moldova.

Ceremonia de stimulare a militari-
lor fruntaşi a avut loc în Brigada 

de infanterie motorizată „moldova”, 
dislocată în municipiul Bălţi. Cei mai 
buni militari au fost trecuţi în rezer-
vă cu onoruri militare în cadrul unui 
eveniment la care au asistat şi părinţii 
militarilor trecuţi în rezervă. După 12 
luni de stagiu militar în Armata Naţi-
onală, cinci militari au fost decoraţi cu 
insigna „militar Eminent”, şase mili-
tari au primit diplome de onoare, iar 
alți şase ostaşi au fost premiaţi cu tele-
foane mobile pentru serviciul impeca-
bil în Forţele de menţinere a Păcii.

Generalul de brigadă, Vitalie Stoian, 
locţiitorul-şef al marelui Stat major al 
Armatei Naţionale, a declarat că milita-
rii care au îndeplinit conştiincios obliga-
ţiunile lor în decursul stagiului militar 
merită să fie apreciaţi la justa valoare.

„Vă adresez felicitări cordiale pen-
tru serviciul militar îndeplinit impe-
cabil în Armata Naţională. V-aţi făcut 
datoria de militari onest şi vă exprim 
recunoştinţa pentru felul exemplar în 
care aţi însuşit arta militară”, a accen-
tuat generalul Stoian, care a adresat 
felicitări şi părinţilor prezenţi la cere-
monia de înmînare a distincţiilor.

Generalul Stoian i-a îndemnat pe 
militarii care au încheiat stagiul mi-
litar să aplice calităţile pe care le-au 
obţinut în armată în viaţa civilă, iar 
faptele bune să vorbească pentru ei pe 
parcursul întregii vieţi.

„Din numele conducerii ministeru-
lui Apărării mulţumesc conducătorilor 
de toate nivelurile pentru efortul depus 
în instruirea teoretică şi practică a mili-
tarilor în mînuirea tehnicii şi armamen-
tului din dotare. Consider că tinerii care 
au îmbrăcat haina militară timp de un 
an de zile au devenit mai puternici, mai 
ordonaţi şi responsabili, iar acest fapt va 
fi de un real folos în viaţa lor de mai de-
parte”, a specificat Vitalie Stoian.

De menționat că trecerea în re-
zervă a militarilor care au îndeplinit 
stagiul militar în Armata Naţională se 
desfăşoară în paralel cu încorporarea 
tinerilor în Forţele Armate. Astfel, în 
perioada octombrie 2011 — ianuarie 
2012, în Armata Naţională vor fi în-
corporaţi în serviciul militar în termen  
1300 de recruţi, iar în Trupele de Ca-
rabinieri — 730 de recruţi. Totodată, 
în serviciul militar cu termen redus în 
Armata Naţională vor fi încorporaţi 
circa 10 recruţi.

Prima etapă de încorporare în Ar-
mata Naţională a avut loc în perioada 
17-18 octombrie, fiind încorporaţi 470 
de recruţi. Cea de-a doua etapă este 
programată în perioada 17-18 ianuarie.

Trecuţi în rezervă cu onoruri militare
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Documentul este plasat pe pagina oficială a Ministe-
rului Apărării http://www.army.md/, compartimentul 

„Transparenţa decizională”, rubrica „Anunţurile privind 
organizarea consultării publice” sau poate fi găsit, accesînd 
acest link. Recomandările pe marginea proiectului pot fi 
expediate pînă la 04.11.2011, în adresa Direcţiei politica 
de apărare şi planificare a apărării. (Fax: 234-535; Telefon: 
252-438; E-mail: dpapa@army.md ).

Strategia Militară Naţională a Republicii Moldova con-
stituie un act politico-juridic pe termen mediu, care preia 
şi dezvoltă principiile directoare ale Strategiei Securităţii 
Naţionale a Republicii Moldova, în domeniul securităţii 
militare. Documentul identifică poten-
ţialele riscuri şi ameninţări militare la 
adresa securităţii naţionale, defineşte 
obiectivele militare naţionale, concep-
tele strategice necesare pentru îndepli-
nirea acestor obiective, rolul şi misiuni-
le Forţelor Armate, precum şi ghidările 
de planificare militară.

Totodată, Strategia Militară Naţi-
onală este un document fundamental 
care orientează activitatea Forţelor 
Armate şi prezintă baza conceptuală 
pentru Guvernul Republicii Moldova 
la elaborarea planurilor şi programelor 
de dezvoltare a capabilităţilor militare 
pe termen mediu, determinante pentru 
asigurarea integrităţii şi suveranităţii 
Republicii Moldova.

De menţionat că la elaborarea strategiei s-a ţinut cont 
de principiile de neutralitate, integritate teritorială, drept la 
autoapărare, controlul democratic asupra Forţelor Armate, 
cooperare internaţională, suficienţă defensivă, precum şi 
principiile, ce derivă din obligaţiile asumate de Republica 
Moldova, privind respectarea principiilor fundamentale ale 
dreptului internaţional public.

Strategia Militară, împreună cu Strategia Securităţii 
Naţionale, stabilesc cadrul instituţional şi cursul de acţiuni 
ce va permite dezvoltarea capabilităţilor necesare autorită-
ţilor statului să reacţioneze prompt la riscurile şi ameninţă-
rile cu caracter militar în adresa securităţii naţionale.

Documentul a fost semnat la Tallinn, 
de ministrul Apărării Vitalie Ma-

rinuţa şi omologul său estonian, Mart 
Laar, în cadrul vizitei oficiale a prim-
ministrului R. Moldova Vladimir Filat 
în ţările baltice, Estonia şi Lituania.

Ministrul moldovean al Apărării a 
opinat că memorandumul a fost semnat 
pentru a atribui un caracter legal coo-
perării bilaterale în domeniul apărării 
şi de a amplifica raporturile reciproc 
avantajoase pe diferite segmente de 
colaborare.

„Datorită acestui acord, vom dis-
pune de oportunităţi de colaborare în 
diferite sfere de activitate. Mă refer 
la cooperarea pe domenii ce vizea-
ză doctrina şi politica de securitate, 
controlul democratic asupra forţelor 
armate, planificarea, programarea şi 
formarea bugetului apărării, educaţia 
şi instruirea profesională, gestiona-
rea crizelor, logistica, operaţiuni de 
menţinere a păcii şi umanitare, etc.”, 
a subliniat ministrul Apărării.

La rîndul său, ministrul estonian 

al Apărării, Mart Laar, a remarcat că 
formele de cooperare ale acestui me-
morandum vor cuprinde o gamă largă 
de activităţi.

„Este vorba despre vizite oficiale şi 
întîlniri de lucru ale experţilor, schimb 
de experienţă, informaţii şi materiale 
de interes reciproc, participarea la dis-
cuţii, consultări, cursuri, seminare şi 
conferinţe”, a accentuat Mart Laar.

Actualmente cooperarea bilaterală 
între Ministerul Apărării al R. Moldo-
va şi Ministerul Apărării al R. Estonia 
se desfăşoară prin participarea mili-
tarilor la diferite activităţi comune în 
cadrul Programului Parteneriat pentru 
Pace. Din 2006 pînă în prezent, cinci 
militari ai Armatei Naţionale au absol-
vit cursuri de instruire militară în Co-
legiul de Război al Ţărilor Baltice din 
oraşul Tartu, Estonia.

Subliniem că ministrul moldovean 
al Apărării a efectuat o vizită în Esto-
nia şi Lituania în cadrul vizitei oficiale 
a prim-ministrului R. Moldova Vladi-
mir Filat în ţările baltice.

Moldova şi Estonia 
dEschid o nouă EtaPă 

în cooPErarEa Militară
Ministerul Apărării al Republicii Moldova 

şi Ministerul Apărării al Estoniei au semnat 
memorandumul de înţelegere privind 

cooperarea în domeniul apărării

Ministrul Apărării l-a felicitat pe 
Istvan Toth şi s-a arătat convins 

că numirea sa va impulsiona relaţiile 
militare bilaterale.

„Am convingerea că odată cu nu-
mirea noului ataşat militar vom iden-
tifica mecanismele necesare pentru a 
dezvolta relaţiile moldo-ungare în do-
meniul militar, astfel încît să avem o 
cooperare mai dinamică în viitor. De 
asemenea, apreciez activitatea fostu-
lui ataşat militar, care a contribuit în 
perioada mandatului său la o serie de 
activităţi pe dimensiunea bilaterală”, a 
accentuat ministrul Apărării.

Ambasadorul Gyorgy Varga a apre-
ciat înalt schimbul de opinii şi a mulţu-
mit ministrului Apărării pentru atenţia 
acordată relaţiilor moldo-ungare. Var-
ga a remarcat că această întrevedere 
denotă deschiderea pe care o manifestă 

conducerea Ministerului Apărării faţă 
de colaborarea bilaterală.

De menţionat că Istvan Toth a fost 
acreditat în calitate de ataşat al apărării 
al Republicii Ungare în R. Moldova în 
luna aprilie, iar aceasta este prima sa 
vizită de lucru la Ministerul Apărării. 
Anterior funcţia de ataşat militar al 
Ungariei în R. Moldova a fost exerci-
tată de către colonelul Sandor Andras 
Juhasz.

Noul ataşat militar al Ungariei în 
R. Moldova are 56 de ani, este căsă-
torit şi educă patru copii. Colonelul 
Istvan Toth este fluent în limbile en-
gleză, rusă şi germană.

NOTĂ: Colaborarea moldo-un-
gară în domeniul militar are la bază 
acordul cu privire la colaborarea mi-
litară, semnat la 25 noiembrie 1997.

ungaria arE 
un nou ataşat Militar 
în rEPublica Moldova
Ministrul Apărării Vitalie Marinuţa a primit 

la sediul Ministerului Apărării, 
vizita de lucru a ambasadorului Ungariei, E.S. Gyorgy 

Varga, care l-a prezentat pe colonelul Istvan Toth, 
ataşatul militar al Ungariei în R. Moldova, 

cu sediul la Kiev

consultări PublicE Privind 
stratEgia Militară

Ministerul Apărării a iniţiat, începînd cu 24 octombrie, consultarea publică 
cu privire la proiectul Strategiei Militare Naţionale.

Pentru onoare! Pentru Patrie! Pentru 
tricolor!
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Declaraţia respectivă a fost făcută 
de ministrul Apărării Vitalie Ma-

rinuţa în cadrul inaugurării galeriei mi-
niştrilor Apărării desfăşurată  în incinta 
Ministerului Apărării.

Portretele miniştrilor Apărării au 
fost aranjate cronologic la parterul Mi-
nisterului Apărării, iar din galerie fac 
parte cei opt miniştri care au condus 
pînă în prezent Ministerul Apărării. 
Este vorba despre miniştrii Ion Cos-
taş, regretatul Pavel Creangă, Valeriu 
Pasat, Boris Gamurari, Victor Gaiciuc, 
Valeriu Pleşca, Vitalie Vrabie şi Vitalie 
Marinuţa, care exercită funcţia de mi-
nistru al Apărării din septembrie 2009.

Ministrul Apărării Vitalie Marinuţa 
a declarat că această iniţiativă reprezin-

tă o punte de legătură dintre trecut şi 
prezent şi că Ministerul Apărării a avut 
parte de conducători care au fost diferiţi 
ca formaţie profesională, dar care şi-au 
adus aportul la propăşirea Armatei Na-
ţionale în măsura posibilităţilor bugeta-
re alocate armatei, dar şi conjuncturii 
politice existente la acea vreme.

„Din perspectivă istorică, con-
strucţia instituţiei militare naţionale a 
însemnat eforturi, sacrificii şi muncă 
bine făcută. Armata Naţională a de-
monstrat cu puterea faptelor şi prin 
aportul personal al miniştrilor Ion 
Costaş, Pavel Creangă, Valeriu Pasat, 
Boris Gamurari, Victor Gaiciuc, Vale-
riu Pleşca şi Vitalie Vrabie că este un 
pilon de stabilitate în R. Moldova şi 

o instituţie care a ştiut să-şi conserve 
valorile, să-şi continue tradiţiile şi să 
valorifice oportunităţile care se între-
văd în viitor”, a subliniat ministrul 
Marinuţa.

De remarcat că inaugurarea gale-
riei miniştrilor Apărării a avut loc în 
contextul programului de acţiuni con-
sacrat aniversării a XX-a de la crea-
rea Armatei Naţionale. În acest sens, 
miniştrii Apărării au fost decoraţi cu 
medalia jubiliară „20 de ani de la crea-
rea Armatei Naţionale”. De asemenea, 
distincţia respectivă a fost conferită 
capelanilor militari pentru contribuţia 
la educaţia spirituală a efectivului Ar-
matei Naţionale şi consolidarea valo-
rilor creştine dintre armată şi biserică.

a fost inaugurată 
galEria Miniştrilor aPărării

Expunerea fotografiilor foştilor miniştri în incinta Ministerului Apărării este un tribut 
de recunoştinţă faţă de demnitarii care au condus această instituţie în diferite perioa-

de de timp, dar care au rămas ataşaţi cu spiritul de Armată Naţională.
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PUlSUl ARMATEI

În luna octombrie s-a desfăşu-
rat cursul cu genericul “Conducerea 

activităţilor de cooperare civil-militară 
NATO la nivel tactic” în incinta Centrului 
de perfecţionare continuă al Academiei 

Militare a Forţelor Armate.

Activitatea a fost organizată de către echipa  
mobilă  de  instruire a Comandamentului Întrunit 
NATO din or. Naples, Republica italia şi Grupul 
multinațional CimiC. ,,Acesta este un început bun 
pentru o colaborare fructuoasă între Armata Naţio-
nală a Republicii moldova şi multinational CimiC 
Group, dar depinde de intenţia şi solicitarea din par-
tea organismului militar moldovean. Este binevenit 
faptul că la curs participă mulţi ofiţeri tineri, căci lor 
le aparţine viitorul”, a menţionat locotenent-colonel 
Orazio Caratozzolo, directorul cursului. În aceeaşi 
ordine de idei, instructorul massimo Penna a punc-
tat: ,,Acţiunile CimiC sînt foarte productive. Prin 
stabilirea de relaţii umane se pot rezolva mult mai 
multe decît prin luptă. Este mai ieftin, mai rezonabil 
şi benefic pentru toate părţile. Nu sînt necesare pro-
iecte grandioase cu finanţare exagerată, este nevoie, 
în primul rînd, de resurse umane capabile să facă 
faţă situaţiilor delicate, este foarte important ca la 
locul potrivit să fie omul potrivit”.

 Solicitat să-şi expună părerea vizavi de cursul 
organizat, locotenent-colonel ilie Cernenchi, şef Di-
recţie Planificare strategică, a specificat că la acest 
curs participă peste 20 de militari şi angajaţi civili 

ai Armatei Naţionale. Este oportun pentru a învăţa 
ofiţerii practice necesare pentru îndeplinirea  misiu-
nilor internaţionale.

Obiectivul principal al activităţii a fost famili-

arizarea participanţilor cu    principiile cooperării 
civil-militare, metodele de conlucrare între Forţele 
Armate şi   autorităţile publice, rolul organizaţiilor 
internaţionale, guvernamentale si non-guverna-
mentale, mass-media, dar şi alţi factori decizionali, 
în scopul de a reuşi într-o misiune internaţională. 
in calitate de ofiţer CimiC este important să fii co-
rect şi practic. Să pui accent pe problema creată, 
astfel încît să poţi reda într-un raport scurt şi clar 
situaţia existentă.

Potrivit căpitanului T. Vicol, “Cursul  ne-a fami-
liarizat cu elemente de bază ce ar facilita procedura 
de cooperare şi colaborare între structurile militare 
şi civile. Prin intermediul acţiunilor ofiţerilor CimiC 
se poate obţine informaţia fără cercetare ascunsă, ci 
prin intermediul creării relaţiilor umane dintre toţi 
actorii participanţi la situaţia de  conflict”. 

Cursul privind conducerea activităţilor de coo-
perare civil-militare în cadrul NATO la nivel tactic 
a fost desfăşurat în premieră în Armata Naţională.

multinational CimiC Group este o unitate spe-
cializată în  domeniul cooperării civil-militare ce 
deţine capacitatea de a interfaţa cu mediul civil şi de 
a facilita îndeplinirea misiunilor. Creată de NATO 
la 1 ianuarie 2002, în motta di Livenza, are ca mem-
bri italia, Grecia, Ungaria, Portugalia, România şi 
Slovenia.

Curs la nivel tactic

La eveniment a fost prezentă conducerea 
Ministerului apărării, foşti coman-

danţi, comandanţi ai unităţilor militare, dar şi 
părinţi şi prieteni ai ostaşilor ce-şi îndeplinesc 
serviciul militar în această unitate. Cuvinte de 
felicitare au răsunat pe platoul taberei militare, 
cuvinte care sugerau mîndrie şi optimism în 
adresa cadrelor militare ce-şi îndeplinesc mi-
siunea cu dăruire şi devotament .

Ministrul Vitalie Marinuţa, prezent la săr-
bătoare, şi-a expimat convingerea că la anul 
viitor toţi militarii vor fi asiguraţi cu uniforme 
noi, urîndu-le ,,un viitor mai luminos nu doar 
pentru Batalionul de gardă, ci şi pentru întrea-
ga Armată Naţională”.

,,Compania garzii de onoare este nu doar 
Batalionul de gardă, Armata Naţională, ci Re-
publica Moldova”, a menţionat generalul de 
brigadă, Vitalie Stoian, fost comandant al Ba-
talionului  de gardă.  

Actualul comandant, colonelul Dumitru 
Mudrenco, a specificat ca obiectiv principal 
pentru anul viitor ,, instalarea în fiecare încă-

pere de pe teritoriul taberei militare 142 a ca-
merelor de filmat, deoarece acest fapt ar uşura 
considerabil munca ofiţerilor, dar şi părinţii ar 
fi siguri de atitudinea efectivului militar faţă de 
copiii lor, astfel eliminînd concepţiile vechi de 
huliganism în Armata Naţională”. 

Cei mai entuziasmaţi de eveniment au fost 
micuţii de la Centrul de Plasament şi Reabi-
litare pentru copii de vîrstă fragedă, aceştia 
aşteptînd cu atîta nerăbdare să vadă ce le-a 
pregătit ,,nenea Dima şi soldaţii”, căci ei sînt 
oaspeţi la orice sărbătoare în unitatea milita-
ră. Şi de această dată pentru ei s-au pregătit 
cadouri, cărţi, creioane şi dulciuri. Doamna 
Maria Ţăruş, directoarea Centrului de Plasa-
ment, s-a arătat foarte mulţumită de atitudinea 
militarilor menţionînd: ,,S-a făcut o diversifi-
care în activitatea copiilor. Atît micuţii, cît şi 
educatoarele au fost încîntaţi de ziua petrecută 
în instituţia militară. Batalionul de gardă ne 
susţine şi ne  vizitează nu doar la sărbători, 

dar şi atunci cînd trebuie de acordat o mînă 
de ajutor.”

Ca la orice sărbătoare adevărată, au fost 
prezenţi şi artiştii  care au încălzit atmosfera în 
platou, aducînd buna dispoziţie  tuturor, şi gaz-
delor, şi invitaţilor. ,,Au fost prezenţi ,,Haidu-
cii de la Costeşti”, Georgeta Voinovan, Natali-
ţa Proca, Ion Paladi, Ricky Ardezianu, Nataliţa 
Olaru şi nu în ultimul rînd Orchestra militară 
şi căpitanul Oprea, conducătorul artistic al ta-
berei militare 142, care este mereu cu trup şi 
suflet  pentru aceşti ostaşi”, a punctat colonelul 
D. Mudrenco.

Urăm şi noi ,,La mulţi ani!” Batalionului 
de gardă şi ţinem să adăugăm că în cadrul 
unităţii activează militari care au misiuni de 
asigurare a activităţilor protocolare şi de stat, 
asigurarea pazei obiectivelor de importanţă 
majoră, precum şi asigurarea pazei şi securită-
ţii Ministerului Apărării şi Marelui Stat Major 
al Armatei Naţionale.

Responsabili şi festivi
Disciplină, responsabilitate şi curăţenie maximă în Batalionul de Gardă la cea 

de-a 19-a aniversare

Reuşita 
sergenţilor
17 absolvenţi ai Şcolii de sergenţi 

vin în ajutor ofiţerilor
Pe ritmurile imnului Republicii Moldova 

şi letoniei a început ceremonia de decernare 
a diplomelor absolvenţilor Şcolii de sergenţi 
din cadrul Academiei militare. Evenimentul a 
avut loc în Brigada ,,Dacia” Cahul, unde s-au 

desfăşurat cursurile propriu-zise. 

Potrivit căpitanului Sergiu Slavioglu, şef cursului in-
termediar comandanţi inferiori, instruirea a început 

pe data de 5 septembrie, iar instructorii au fost ofiţeri şi 
subofiţeri letoni. Cei 17 militari-absolvenţi pe parcurs 
au avut de susţinut probe practice  şi teoretice şi în final 
s-au arătat a fi cei mai buni. Şeful cursului i-a îndemnat 
pe proaspeţii absolvenţi să aplice toate cunoştinţele te-
oretice şi practice acumulate pe parcursul a 8 săptămîni 
şi să fie de ajutor ofiţerilor şi comandanţilor în instrui-
rea soldaţilor, a punctat căpitanul Slavioglu.

Căpitanul leton Iva Vigulis, instructor principal al 
cursului, a specificat că sergentul este puntea de legătu-
ră dintre ofiţeri şi soldaţi, şi dacă acesta este unul bine 
pregătit, atunci ofiţerii vor avea parte de îndeplinirea 
exactă a ordinelor, iar soldaţii vor fi instruiţi corect. 
Totodată, acesta a menţionat că este  mulţumit de de-
prinderile demonstrate de absolvenţi  şi este sigur că 
aceştia vor face faţă cerinţelor în unităţile unde îşi vor 
îndeplini serviciul militar.

Unica doamnă absolventă, cursant Galina Dabija a 
opinat că nu a fost deloc uşor. Odată venită la curs a fost 
prevenită că aici toţi sînt cursanţi şi nu există diferenţe. 
Aşa că a muncit foarte mult pentru a demonstra că este 
capabilă să se isprăvească nu mai rău ca un bărbat.

În aceeaşi ordine de idei, sergent major Alexandru 
Mitroşin susţine că a căpătat experienţă de la instruc-
tori, datorită acestora, dar şi camarazilor toate greutăţi-
le întîmpinate au fost înlăturate, iar cunoştinţele căpă-
tate le va  pune în  practică în Batalionul 22. Totodată,  
sergent major Alexandru Mitroşin a fost numit de către 
instructorii letoni cel mai bun cursant.

Colonelul Mihai Bucliş, comandant (rector) al  
Academiei Militare, prezent la solemnitate, a accentuat 
că asemenea cursuri sînt baza unei cariere de succes şi 
sînt necesare pentru toţi sergenţii Armatei Naţionale. E 
bine că fiecare cursant în parte a înţeles misiunea ce-i 
revine şi a depus eforturile de rigoare pentru a fi printre 
cei mai buni. Pagină realizată de locotenent Mihaela Mîrza
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Militarii moldoveni în Africa

„Mandatul de observator militar 
pentru Sudan a fost o adevărată provo-
care pentru mine, plus că a fost prima 
misiune de acest gen. Dar toată experi-
enţa pe care am acumulat-o într-un an 
de misiune este de o valoare incontes-
tabilă”, zice căpitanul Ion Ţinevschi. 
Valoare care, întîi de toate, se 
materializează în dialogul cu 
militarii internaţionali. „În 
această misiune am învăţat en-
gleza internaţională, cea vor-
bită în toate dialectele”. Apoi, 
în formarea unei viziuni ample 
vizavi de funcţionarea misiu-
nii de menţinere a păcii ONU 
şi traiul în condiţii extreme. 

Misiunea unui observator 
ONU în Africa este de mo-
nitorizare a ariei de responsabilitate. 
„Partea bună a misiunii din Sudan este 
că aici nu se efectuează rotaţia la ju-
mătate de an, aşa cum se face în Libe-
ria sau Coasta de Fildeş şi că mai mul-
ţi militari de aceeaşi naţionalitate pot 
să facă parte dintr-o echipă”, afirmă 
domnul căpitan. Observatorii militari 
sînt în permanentă mişcare. „Efectu-
am frecvent deplasări terestre, aeriene 
şi pe apă. Deplasările de lungă durată 
erau istovitoare. Aşteptam sezonul us-
cat ca să ne deplasăm în localităţi pen-
tru a vorbi cu aborigenii. Trebuie să te 
aştepţi la orice în asemenea misiuni. 
De exemplu, în vehiculul tău, ca să fie 
aruncate pietre, pentru că lumea nu a 
văzut niciodată maşini”, povesteşte 
ofiţerul nostru. Dilema localnicilor de-

venea uneori şi dilema observatorilor 
ONU. „Misiunea noastră principală 
era colectarea informaţiei, verificarea 
nivelului de securitate în regiune. Dar 
ne confruntam cu situaţii cînd trebuia 
să găsim vinovatul unui furt de bovine 
care era uneori înarmat, fapt ce putea 
cauza tensiuni. Incidentele dintre tri-

buri deveneau periculoase. Iar adevă-
rul îl aflai numai dacă cîntăreai bine 
fiecare argument adus de ambele părţi 
implicate în conflict, care îşi dădeau 
dreptate sie”. 

Oamenii erau mai puţin informaţi 
despre misiunea reală a ONU în statul 
african. „Unii credeau că ONU este 
aici doar pentru ca să-i aprovizioneze 
cu apă şi mîncare. Se întîmpla că unii 
localnici erau nemulţumiţi pe ONU, 
pentru că nu li se aducea ce doreau. 
Dar observatorii militari nu au fost 
agresaţi”. 

Pe lîngă misiunile de fiecare zi, pe 
parcursul unui an mintea observato-
rului nostru a fost preocupată cu  soa-
rele care nu te iartă şi insecte. Cineva 
zicea  că nu se compară 35 de grade 

în Sudan cu 45 în Irak, e mai fierbin-
te în Sudan.  Iar distanţele aici nu se 
măsoară în km sau mile, ci în timp, in-

diferent dacă mergi pe jos sau cu maşi-
na. În comunicarea iniţială cu domnul 
Ţinevschi îmi zice că primele zile în 

această ţară le poate asimi-
la cu sunetul moscheilor 
de la ora 5 dimineaţa, cu 
străzile aglomerate în dru-
mul pe care urma să-l facă 
pînă la statul major şi, nu 
în ultimul rînd, cu un soa-
re „prea rotund” care nu-ţi 
dădea voie să respiri. Iar 
mai tîrziu, experienţa trăită 

de ofiţerul moldovean vine să ne des-
copere o altă lume  decît cea cunoscută 
de noi, cu „case mici denumite ,,tucul” 
construite din stuf şi lut, asemănătoare 
unor colibe.

Misiunea domnului căpitan în 
Sudan a coincis cu două evenimente 
importante pentru istoria acestui stat – 
desfăşurarea referendumului, urmat de 
secesiunea Sudanului de Sud. Dintr-o 
comunicare cu căpitanul Ion Ţinevschi 
am aflat că la referendum au participat 
circa patru milioane de alegători care 
au avut de ales în favoarea menţinerii 
unităţii ţării sau a secesiunii.  “Luna 
ianuarie şi în general noul an 2011 au 
fost mult aşteptate de către locuitorii 
Sudanului de Sud din cauza acestui 
referendum. Respectiv, evenimentul a 
pus în gardă întregul personal al misi-
unii ONU din această ţară. ONU prin 
intermediul UNIRED (United Nations 
Integrated Referendum and Electoral 
Divison) au contribuit semnificativ la 
organizarea autorităţilor Sudanului de 
Sud în vederea desfăşurării la nivel a 
referendumului care urma să exprime 
dorinţa poporului din sud de a trăi în-
tr-un stat unificat ori de a secesiona de 
Khartoum şi, respectiv, de a forma un 
stat nou. Misiunea observatorilor mi-
litari a fost de a monitoriza şi urmări 
desfăşurarea paşnică a evenimentului”, 
a informat căpitanul Ţinevschi. Rezul-
tatul final al referendumului care a du-
rat o săptămînă a fost cunoscut abia în 
luna următoare.  98.8 la sută din suda-
nezii sudici  au optat pentru secesiune. 

Timp de 365 de zile am urmărit 
cum, după un conflict care a durat 
aproape jumătate de secol cu Nordul 
şi care a provocat moartea a milioane 
de persoane, Sudanul de Sud a renun-
ţat la fosta entitate statală şi a devenit 
independent.

Locotenent major 
Inga MihailOva

365 de zile pînă la secesiunea 
Sudanului de Sud 

După un conflict care a durat aproape jumătate de secol cu Nordul şi care a provocat moartea a milioane 
de persoane, Sudanul de Sud a fost, recunoscut ca stat independent.  

Istoria celui de-al 193-lea stat apărut pe harta lumii trăită în 365 de zile de căpitanul Ion ŢINEVSChI. 

Pînă la secesiune, sudanul a fost cel mai mare stat afri-
can ca teritoriu. este ţara cu oameni foarte înalţi, dar şi 

foarte slabi, în care majoritatea băştinaşilor mănîncă o sin-
gură dată în zi. este ţara în care copiii nu rîd des şi parcurg 
zeci de kilometri ca să înveţe a citi, dar uneori nu găsesc 
profesorii în clase. În africa, viaţa costă foarte scump. 

Misiunea domnului căpi-
tan în Sudan a coincis 

cu două evenimente impor-
tante pentru istoria acestui 
stat – desfăşurarea referendu-
mului, urmat de secesiunea 
Sudanului de Sud.!

Timp de 365 de zile am urmărit 
cum, după un conflict care a 

durat aproape jumătate de secol cu 
Nordul şi care a provocat moartea 
a milioane de persoane, Sudanul 
de Sud a renunţat la fosta entitate 
statală şi a devenit independent.!
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– Domnule volontir, ce vă leagă de armată? 
– Vă spun din start că nu am făcut serviciul 

militar în termen, dar pot să spun că am făcut 
armata pe platoul de filmare. Din toate filmele 
cu tematică militară, în care am jucat, am învă-
ţat ceva nou din militărie. Am debutat ca actor 
în filmul „Se caută un paznic” interpretînd rolul 
lui Ivan Turbincă, soldat, care a făcut serviciul 
militar timp de 25 de ani. Apoi au mai urmat 
rolurile de militari în aşa filme ca „Bărbaţii în-
cărunţesc de tineri”, „De la Bug pînă la Visla”, 
unde l-am jucat pe eroul Uniunii Sovietice ge-
neralul Verşigora. 

– Care dintre aceste personaje v-a marcat 
cel mai mult?
– Toate cîte puţin. Dar cel mai mult mi-a 

intrat în suflet plutonierul Volentir din filmul 
„В зоне особого внимания” şi căpitanul 
Skiba din pelicula „Случай в квадрате 
36-80”.

– au fost grele aceste roluri?
– Nici un rol nu este uşor. 

Mi-a fost greu, căci trebuia 
să joc rolul unui plutonier 
din trupele de desant aerian  
care pe lîngă toate mai era şi 
karatist. Trebuia să cunosc 
elementele de luptă corp la 
corp, să sparg uşile cu picio-
rul... Mi-a fost foarte greu, 
dar după o lună de antrena-
mente cu instructorii profesi-
onişti de karate, am putut să 
fac faţă scenariului.

– Se spune că armata 
este o şcoală a vieţii. 
Pentru dumneavoastră 
aceste roluri pot fi consi-
derate o şcoală a vieţii?
– Desigur! O şcoală bună 

a vieţii! Unde eu puteam să 
aflu, să văd şi să fac toate 
aceste lucruri noi, decît pe 
platoul de filmare? Şcoala 
vieţii, da... Cred că anume 
această şcoală m-a făcut aşa 
cum sînt. Acum de vreo cîţiva 

ani încoace îmi este mai greu, dar pînă acum mă 
simţeam un băiat tînăr, energic. Chiar dacă eram 
bolnav, nu mai simţeam boala. Cred că anume 
această experienţă m-a ajutat să trec peste toate 
greutăţile vieţii.

– Domnule volontir, rolul ţiganului Budu-
lai din filmul „Ţiganii” v-a adus celebri-
tatea. Pentru dumnea-
voastră personal acest 
rol este unul deosebit?
– Pentru mine este un rol 

ca şi celelalte roluri. Pur şi 
simplu, filmul „Ţiganii” 
nu a fost filmat pentru 
ecranul mare, ci pen-
tru televiziune. A 
fost un film „în-
drăzneţ”, care 
a intrat în 
f i e c a r e 
c a s ă . 
D e 

aceea şi a căpătat o popularitate atît de mare. 
Apropo, filmele „В зоне особого внимания” 
şi „Ответный ход” sînt de acelaşi gen. Ele la 
fel erau derulate la televizor foarte des. Chiar 
şi în prezent, în fiecare an, în ajunul zilei de 23 
februarie, aceste filme apar la unele posturi de 
televiziune.

– Deschideţi-ne secretul, cum 
aţi reuşit să faceţi o carieră per-
fectă atît în cinematografie, cît 
şi la teatru?

– Fiind nedespărţit de Teatrul 
„V. Alecsandri”, eu lucram şi în 
cinematografie. Mi se acordau 45 
de zile de concediu şi în această 
perioadă mă deplasam la filmări. 
Nu puteam să abandonez scena 
de teatru. Şi acum îmi pare foar-
te bine de ceea ce am facut – că 
m-am filmat şi în 40 de filme şi 
am jucat în vreo 120 de specta-
cole.

– la ce lucraţi acum?
– În prezent regizez spectaco-

le la Teatrul „V. Alecsandri” din 
Bălţi. Lunar în teatrul nostru se 
joacă 25 de spectacole, majorita-
tea dintre acestea fiind apreciate 
şi premiate atît la nivel naţional, 
cît şi peste hotarele republicii. 
Doresc să-mi închei cariera de ac-
tor şi de regizor anume în Teatrul 

„V. Alecsandri”, în care cîndva 
mi-am început-o. Dar pînă atunci 
mai am multe proiecte de realizat 
(zîmbeşte). 
– Dacă permiteţi, să revenim la 
tematica militară. la moment 
credeţi că republica Moldova 
are nevoie de o armată?

– Sigur că are nevoie. Me-
nirea armatei este nu doar de a 
apăra un popor sau un stat, ci şi 
de a educa tînăra generaţie. Unde 
se vor face bărbaţi adevăraţi toţi 
băieţii noştri tineri, dacă nu vom 
avea armată? Cînd am privit pa-

rada militară la televizor şi cînd i-am văzut pe 
soldaţi păşind sincron în Piaţa Marii Adunări 
Naţionale, chiar mi-a părut bine pentru ei şi 
m-am convins încă o dată de faptul, că avem 
nevoie de armată. Eu cred că acel an, pe care 
tînărul îl petrece la militărie, îi va prinde bine 
pe tot parcursul vieţii.

– Ce sfat puteţi să le daţi băieţilor, care 
stau la îndoială să facă armata sau nu?
– Eu ia-şi sfătui, în cazul în care le permite 

sănătatea, să facă fără îndoieli serviciul militar, 
căci asta este o şansă bună să capeţi experienţa 
necesară pentru viaţă, să devii bărbat. Înainte, 
în timpurile sovietice, exista o problemă – dis-
tanţa dintre casă şi locul de îndeplinire a servi-
ciului militar. De exemplu, erai din Chişinău, 
dar armata o făceai la Vladivostok sau la Kali-
ningrad. Acum această problemă nu mai există. 
Soldaţii pleacă în concedii la baştină destul de 
des şi de aceea despărţirea de părinţi nu trebuie 
să-i sperie.

– Domnule volontir, vă mulţumesc pentru 
timpul acordat şi vă doresc multă sănătate 
şi succes în realizarea proiectelor dvs!   

interviu realizat de 
Dmitrii vOSiMEriC

Armata 
pe platoul 
de filmare

„De la Bug pînă la visla”

„Случай в квадрате 36-80”

„В зоне особого внимания”

Ca să aflăm formula succesului 
unui actor celebru şi să discu-

tăm puţin despre armată, am mers în 
ospeţie la actorul Mihai Volontir, 
unul dintre simbolurile cinematografi-
ei moldoveneşti.
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La capitolul încălzirii unităţilor militare, 
conducerea Armatei Naţionale ne-a 

asigurat că practic toate unităţile sînt gata 
pentru a primi agent termic de la furnizor. 
Aceasta se datorează faptului că militarii, ca 
nişte gospodari adevăraţi, au început campa-
nia pregătirii de iarnă cu mult timp în urmă. 
După cum susţine maior Serghiu Marcuţă, 
şeful secţiei logistică din Brigada „Ştefan cel 
Mare”, lucrările de pregătire şi de profilaxie a 
sistemului de încălzire a brigăzii s-au început 
încă din luna august. „Am început pregătirea 
brigăzii pentru sezonul de iarnă încă la sfîrşi-
tul verii. Am spălat şi am verificat tot sistemul 
de încălzire a unităţii şi la începutul lui sep-
tembrie am prezentat obiectul specialiştilor 
de la „Termocom”. La moment sîntem gata 
să primim căldura de la furnizor”, ne-a relatat 
sursa citată. Dumnealui ne-a încredinţat că şi 
toate cazărmile sînt pregătite de iarnă. „Săp-
tămîna trecută s-au încheiat toate lucrările în 
cazărme: am înnoit şi am lipit geamurile, am 
reparat uşile, deci am întreprins toate măsurile 
necesare pentru a păstra căldura în încăperi.”, 
ne-a asigurat maior Serghiu Marcuţă. 

Se pare că la capitolul alimentar lucruri-
le în Brigada “Ştefan cel Mare” stau la fel de 
bine. Deşi procesul de colectare şi de depozi-
tare a produselor nu s-a încheiat, conform şe-
fului secţiei logistică, o mare parte din alimen-
te, printre care murături de roşii şi castraveţi, 
morcov, varză, sînt deja depozitate.

Vestimentaţia militarilor la fel corespunde 
timpului de afară. Încă la 21 octombrie coman-
damentul superior a ordonat comandanţilor de 

unităţi să asigure efectivul cu echipament de 
iarnă „în legătură cu stabilirea temperaturii scă-
zute a mediului pe întreg teritoriul republicii”. 

Brigada „Moldova”, ca şi celelalte unităţi, 
tot este gata să întîmpine frigurile. De aceasta 
s-a convins şi vicepremierul Mihai Moldova-
nu, care a efectuat o vizită de lucru în brigadă. 
Dumnealui, în calitate de preşedinte al Comi-
siei de Stat pentru încorporarea în Forţele Ar-
mate, a evaluat pregătirea autorităţilor militare 
pentru îndeplinirea planului de încorporare în 
municipiul Bălţi, dar totodată  s-a familiarizat 
cu condiţiile de cazare şi instruire a tinerilor 
încorporaţi în Brigada “Moldova”. Vicepre-
mierul s-a arătat mulţumit de activitatea au-
torităţilor militare şi a apreciat înalt efortul 
privind renovarea capitală a cazărmii pentru 
militarii în termen şi dezvoltarea infrastructu-
rii în brigadă. „Gazificarea, termoficarea, do-
tarea cu utilaj modern şi înlocuirea integrală a 
sistemelor de apeduct şi canalizare în Brigada 
,,Moldova” sînt pe deplin justificate, deoarece 
soldaţii noştri trebuie să dispună de condiţii de 
cazare şi antrenament excelente”, a accentuat 
vicepremierul. 

După cum observaţi toate unităţile aşteaptă 
iarna în ospeţie cu uşile închise şi fără emoţii.  

De menţionat, că majoritatea unităţilor mi-
litare sînt încălzite de către furnizorul princi-
pal de agent termic „Termocom”, dar sînt şi 
unităţi, care au sisteme autonome de încălzire 
cu gaze naturale, cărbuni şi lemne.

Dmitrii vOSiMEriC

La moment sîntem gata să primim căldura de la furnizor!

Pentru cei care n-au ştiut, osteopo-
roza este o boală în care densita-

tea şi calitatea oaselor este redusă, 
determinînd slăbirea scheletului şi 
creşterea riscului fracturilor, în spe-
cial ale coloanei vertebrale, încheie-
turilor, bazinului şi umărului. cum se 
diagnostichează această boală, care 
sînt factorii de risc şi nu doar sînt în-
trebările la care mi-a răspuns locote-
nent-colonel medic sergiu brunchi, 
şef secţie cardiopulmonologie de la 
spitalul clinic militar central.

- Ce este, totuşi, osteoporoza?
- Osteoporoza este o maladie a sistemului 

ostioarticular, care se manifestă prin subţierea 
şi slăbirea oaselor. 

- Dar această maladie se manifestă şi la 
bărbaţi?
- Desigur, însă, din punct de vedere gene-

tic, femeile sînt mai puţin protejate de această 
boală. Al doilea factor care influenţează apa-
riţia osteoporozei sînt ciclurile biologice de 
vîrstă, care, iarăşi, sînt specifice mai des fe-
meilor.

- Cum poate fi diagnosticată această boală?
- Deseori boala nu se manifestă nici printr-

un simptom aparte, decît prin apariţia fractu-
rilor în urma unor traume sau a unor mişcări 
nechibzuite. Cel mai des fracturile apar la 
membrele inferioare. În urma acestor fracturi, 
la examinări mai aprofundate ca densitometria 
şi se depistează osteoporoza sau subţierea ţe-
sutului osos.

- Care sînt factorii de risc ai acestei boli?

- Primul factor, cum am spus anterior, este 
sexul feminin, care este în majoritatea cazu-
rilor afectat. Al doilea factor este vîrsta de la 
50 de ani şi mai mult. Al treilea factor – ma-
ladiile concomitente, precum diabetul zaharat, 
patologiile glandei tiroide, obezitatea, patolo-
giile cardiovasculare, unele preparate medi-
camentoase şi modul neraţional de viaţă şi de 
alimentaţie.    

- Cum poate fi tratată şi cum poate fi pre-
venită osteoporoza?
- Osteoporoza se tratează, dar e mai bine 

să fie diagnosticată la timp şi prevenită. Pro-
filaxia se efectuează printr-un examen medi-
cal special. Începînd cu vîrsta de 50 de ani 
se recomandă efectuarea ostiodensitometriei, 

pentru a verifica starea ţesutului osos. În cazul 
depistării osteoporozei se întreprind măsuri 
de tratament şi de profilaxie cu unele prepa-
rate medicamentoase ce conţin calciu, dar şi 
cu produse alimentare cu un conţinut mare de 

calciu, pentru întărirea ţesutului osos.   
- Şi dacă boala este depistată într-o stare 
mai avansată există şanse să fie tratată?
- Dacă la depistarea bolii pacientul deja are 

o fractură sau un traumatism osos, atunci se 
recurge, în primul rînd, la un tratament orto-
pedic, iar mai apoi la tratamentul cu preparate 
medicale cum sînt: difosfonaţi, calcitonina, 
raloxifen şi altele.

- Presupun că trebuie să prevenim aceas-
tă boală de la o vîrstă fragedă. Ce trebuie 
să facem ca să nu fim afectaţi de această 
maladie? Mă refer acum la militarii noş-
tri din unităţi. 
- Dacă vorbim de militarii în termen şi, 

în general, de militari de o vîrstă tînără, care 
nu au simptome de osteoporoză, pot spune că 
modul sănătos de viaţă poate preveni apari-
ţia acestei boli. Prin modul sănătos de viaţă 
se subînţelege alimentaţia corectă cu produse 
bogate în calciu, precum lactatele, peştele, 
fructele, legumele; abandonarea fumatului şi a 
alcoolului la fel reduce şansele de îmbolnăvire 
cu osteoporoză, deoarece aceste vicii duc la 
dereglări metabolice în organism; exerciţiile 
fizice şi călirea organismului la fel reprezintă 
o măsură de profilaxie a osteoporozei.

- Cred că militarii noştri din unităţi nu 
duc lipsa de exerciţii fizice aşa că să spe-
răm că ei nu vor fi afectaţi de această 
boală.
- Da, dar trebuie să ţinem cont şi de altă, 

categorie de militari din Armata Naţională 
cum sînt femeile militare, care fac parte din 
grupul de risc.  

SFATUl MEDICUlUI

Ce este osteoporoza?

Armata este gata de iarnă
Deşi încă mai avem posibilitatea să ne bucurăm de temperaturile ridicate de afară şi de zile 

însorite, Armata Naţională deja termină pregătirile intense pentru sezonul rece al anului  
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Mobilizarea din timpul războiului II mondial şi 
recrutarea ulterioară nu a fost primită cu entuziasm 
de către populaţia din Basarabia. Mulţi conducători 
locali de partid nu se grăbeau la ajutorarea orga-
nizării recrutării. Totuşi, în anul 1944, în armata 
sovietică are loc mobilizarea bărbaţilor ce s-au năs-
cut în anii 1889-1925, mobilizare ce a durat pînă 
în anul 1945. A urmat recrutarea tinerilor ce s-au 
născut în anii 1925-1926, acţiune ce avea loc hao-
tic, fără existenţa unor comisariate militare organi-
zate, se efectua numai de către unităţile speciale ale 
NKVD-ului, aşa-numitele istribitilnîe otreadî. 

În oraşele Chişinău, Tiraspol, Rîbniţa, Tîrnova, 
Ungheni, Bălţi, Bender au fost organizate centre 
de strîngere şi selectare a recruţilor, aceste centre 
nu dispuneau însă nici de medici calificaţi, nici de 
încăperi igienice. Ofiţerii şi medicii care activau în 
acele centre nu cunoşteau limba băştinaşilor, acest 
lucru producea mari dificultăţi privind efectuarea 
unei recrutări eficiente.  

  În anul 1945, în luna ianuarie începe să fie 
organizat un sistem de comisariate militare, dar, din 
lipsa unei administrări teritoriale unice a RSSM, 
unde deja existau comisariate militare judeţene, 
iar în stînga Nistrului activau comisariate militare 
raionale, acest lucru ducea la confuzii şi îngreuna 
pregătirea nomenclaturii şi a unui plan de activitate 
a comisariatelor în ansamblu. 

Iniţial în centrele raionale unde existau aseme-
nea comisariate, acestea aveau la dispoziţie doar o 
singură încăpere. Într-o singură odaie avea loc înre-
gistrarea recruţilor şi controlul medical. 

În luna aprilie 1945 este numit noul comisar 
militar al RSSM, Corsun Vasilie Macarovici. Noul 
conducător avea de rezolvat un şir de probleme, 
una din principalele fiind aplanarea conflictelor 
dintre conducerea comisariatelor raionale şi condu-
cătorii raionali de partid. Începutul acestor conflic-
te are loc în toamna anului 1944, cînd conducătorii 
comisariatelor militare raionale ignorau organizaţi-
ile de partid şi rolul lor de reprezentanţi ai puterii. 
Din diferite localităţi parveneau plîngeri ale şefilor 
de partid precum că toată puterea este controlată 
de şeful comisariatului militar local care conducea 
individual, fără să permită comuniştilor locali să 
participe la administrare. În septembrie-octombrie 
1945 cazuri de nesupunere au avut loc în judeţul 
Orhei, Soroca, Bender, drept motiv servind încer-
cările conducerii raionale de a reîntoarce imobilul 
ce a fost luat de către şefii comisariatelor militare 
raionale în 1944. Conducerea de partid raională or-
ganiza inspecţii în comisariate, acest lucru nu era pe 
placul şefilor militari locali, deseori, în asemenea 
situaţii ofiţerii comisariatelor refuzau să satisfacă 
cererile funcţionarilor de partid, în unele comisari-
ate aceştia erau expulzaţi cu forţa din edificii. 

După încheierea războiului din 23 iunie 1945, 
intră în vigoare legea privind demobilizarea osta-
şilor şi ofiţerilor din armata sovietică. Aprobarea 
acestei legi a grăbit conducerea RSSM să perfec-
ţioneze lucrul comisariatelor militare. La 11 iulie 
Biroul comitetului central al partidului comunist 
din RSSM primeşte hotărîrea legată de organizare 
a lucrului sovietelor săteşti cu cei care au fost de-
mobilizaţi. Au fost formulate obligaţiunile soviete-
lor săteşti şi a comisariatelor militare, de asemenea 
în acest document erau prezentate beneficiile celor 
demobilizaţi. 

În anul 1945, în fiecare soviet sătesc este creat 
Biroul de evidenţă militară, care avea ca funcţie lu-
area la evidenţă a celor demobilizaţi şi a celor apţi 
de a îndeplini serviciul militar. Fiecare persoană 
trebuia să aibă o fişă personală unde se indica nu-
mele de familie, provenienţa socială, starea sănătă-

ţii. Totodată, acest birou era obligat să ducă lucrul 
politic şi de propagandă în rîndul viitorilor recruţi. 
O importantă misiune era de a identifica pe cei care 
nu doreau să fie recrutaţi în armata sovietică şi cu 
ajutorul organelor NKVD să fie pedepsiţi. În atri-
buţiile comisariatului local intra identificarea celor 
care se eschivau de la recrutare, de la munca im-
pusă în raioanele industriale ale Uniunii Sovietice, 
în special în minele de cărbune din Donbas şi în-
treprinderile industriale din Siberia, aceştia urmau 
să fie arestaţi şi trimişi în gulaguri. Se ducea lucru 
instructiv cu toţi locuitorii cum să se comporte cu 
recruţii.

 În perioada iulie-august începe demobilizarea 
ofiţerilor şi ostaşilor din armata sovietică. Condu-
cerea republicană a primit ordin de a pregăti ma-
nifestaţii de întîlnire a demobilizaţilor. Cei care se 
întorceau trebuiau să fie asiguraţi cu loc de trai, 
ajutor material şi locuri de muncă. Demobilizarea 
se desfăşura pe grupuri, nu toţi ostaşii şi ofiţerii ce 
erau originari din RSSM au fost deconcentraţi într-
un singur an. O parte din ei au participat în campa-
nia militară sovietică din Orient. După încheierea 
celui de-al doilea război mondial, venirea celor de-
mobilizaţi avea loc tot în grupuri, la 10 septembrie, 
în oraşele-judeţ din RSSM era înregistrat următorul 
număr de demobilizaţi: 

oraş/judeţ numărul celor 
demobilizaţi

Oraşul Chişinău 312

Judeţul Chişinău 1862

Orhei 1687

Tighina 452

Soroca 2040

Bălţi 3527

 În această perioadă are loc venirea unui mare 
număr de ofiţeri sovietici care pînă la război au lo-
cuit în alte regiuni ale Uniunii Sovietice. Venind 
aici, ei primeau apartamentele libere sau ale celor 
care au fost represaţi. Mulţi preşedinţi ai sovietelor 
raionale, neavînd la dispoziţie locuri de trai, nedo-
rind să intre în conflict cu noii veniţi preferau să le 
recomande să plece în centrele raionale vecine sau 
în marile oraşe ale republicii, unde puteau fi găsite 
apartamente libere. În această perioadă, în Chişi-
nău, dar şi în alte oraşe ale RSSM veneau ofiţerii 
nu numai din armata sovietică, dar şi lucrători ai 
NKVD-ului, care în 1944. În unele cazuri apăreau 
conflicte, deoarece autorităţile au început să acor-
de locuri de trai ale băştinaşilor ce erau în armata 
sovietică, dar au fost demobilizaţi mai tîrziu. Oda-
tă cu reîntoarcerea lor în patrie, ei găseau locuinţa 
ocupată, bunurile din casă erau fie vîndute, fie arun-
cate. În comitetul central veneau plîngeri privind 
fărădelegile şi cereri de a fi eliberată locuinţa. 

În judeţul Chişinău, la acel moment nu a fost 
dat nici un ordin de angajare la muncă a celor de-
mobilizaţi. Din 600 de întreprinderi ce activau în 
Chişinău numai 12 au dat cerere de angajare a celor 
demobilizaţi. În urma unor controale s-a stabilit că 
în unele raioane ale judeţului Chişinău, legea pri-
vind demobilizarea ostaşilor din armata sovietică 
nu a fost aplicată. 

În funcţia comisariatelor militare raionale intra 
supravegherea lucrărilor de colectare a armamentu-
lui, minelor ce au rămas în urma acţiunilor militare 
din perioada celui de-al doilea război mondial. Tot-
odată, şefii comisariatelor trebuiau să supravegheze 
cum decurgeau lucrările privind lichidarea întăritu-
rilor militare. 

În perioada anilor 1946-1947 începe recrutarea 
tinerilor care s-au născut în anii 1927-1928. Aces-
ta era planul unional de recrutare. Tot în această 
perioadă s-a încercat efectuarea unui recensămînt 
al populaţiei pe vîrste şi pe naţionalităţi. Relevant 
pentru cele spuse este următorul tabel, efectuat în 
judeţul Cahul: 

nr/

d.o
naţionalitatea

anul naşterii

1928 1927

1 Ruşi 125 63

2. Ucraineni 69 21

3. Moldoveni 1117 955

4. Găgăuzi 603 920

5. Bulgari 572 368

6. Alte naţionalităţi 2508 2336

 După cum se poate observa, pentru autorită-
ţile sovietice era important să cunoască ponderea 
recruţilor de fiecare naţionalitate.   

În acea perioadă se încearcă să se formeze un 
sistem de pregătire a viitorilor recruţi prin organi-
zarea diferitor întreceri sportive sub egida condu-
cerii raionale, comisariatelor militare şi a şcolii. 
În anul 1946, în şcoală este introdusă pregătirea 
militară obligatorie şi era constituită din trei eta-
pe: pregătirea fizică, unde intrau copii din clasele 
1-4; după accea urma pregătirea militară începă-
toare, unde făceau parte copiii din clasele 6-7 şi se 
termina cu pregătirea militară prerecrut, unde erau 
pregătiţi copiii din clasele 8-10. Această activitate 
era sub un strict control din partea comisariatelor 
militare raionale. 

Maşina propagandistică stalinistă a început să 
propage tinerilor ideia, conform căreia serviciul mi-
litar în armata sovietică este o mare onoare, dacă ai  
efectuat serviciul militar, atunci mai rapid poţi să obţii 
un loc de muncă mai bun, la studii aveau prioritate.  

În anul 1947 recrutarea în armata sovietică 
avea loc cu mari dificultăţi, după cum remarca şe-
ful secţiei politice a comisariatului militar central, 
în ultimul timp a scăzut atenţia faţă de măsurile de 
pregătire de război. Mulţi conducători ai sovietelor 
raionale, săteşti şi şefi de partid nu trăgeau atenţie la 
pregătirea şi recrutarea tinerilor din Moldova. A fost 
interzis ca în edificiile administrative să aibă loc se-
minare legate de pregătire, mobilizare şi apărare. În 
Briceni, în luna martie 1947, are loc un conflict între 
şeful comisariatului militar şi secretarul partidului 
comunist. La Glodeni conducerea de partid a cerut 
ca toţi ofiţerii să plece prin sate ca reprezentanţi ai 
comitetului raional de partid. În caz de nesupunere, 
erau ameninţaţi cu pedepse administrative. Famili-
ile mobilizaţilor şi celor care au căzut în război nu 
primeau nici un ajutor material, aveau loc plîngeri 
în masă. În raionul Orhei nu putea fi organizată o 
evidenţă a ofiţerilor şi ostaşilor demobilizaţi, deoa-
rece conducerea de partid raională trebiua să acorde 
o caracteristică politică fiecărui ofiţer, dar şefii de 
partid ignorau aceste cerinţe, asemenea cazuri se 
întîlnesc în majoritatea raioanelor din RSSM. În 
multe raioane nu existau comisariate militare, altele 
au fost închise după terminarea războiului. 

Controlul medical al recruţilor efectuat de că-
tre organele medicale republicane nu era la un nivel 
înalt şi profesionist. Serviciile medicale nu duceau 
activităţi privind tratarea medicală a recruţilior. Un 
mare număr de tineri aveau boli venerice şi hernie. 
Hotărîrea sovietului de miniştri al RSSM, care pre-
vedea controlul roentghen total al recruţilor nu a fost 
aplicată în practică, deoarece o parte din raioane nu 
dispuneau de energie electrică, altele nu dispuneau de 
instalaţiile necesare de a efectua un control medical.

Educaţia ideologică în rîndul tinerilor nu dădea 
roadele aşteptate de către conducătorii sovietici, un 
mare număr de tineri continuau să se eschiveze de 
la serviciul militar. Toate acestea au dus la neînde-
plinirea hotărîrii sovietului de miniştri al RSSM cu 

numărul 469 din 3.06.1947, care prevedea pregăti-
rea şi recrutarea tinerilor în armata sovietică. 

Comisarul militar al RSSM a cerut ca condu-
cerea de partid din republică să ajute comisariatele 
militare la depistarea celor ce se eschivează de la 
îndeplinirea serviciului militar. În acest context 
la începutul lui octombrie elitele raionale şi oră-
şeneşti primesc ordin de la secretarul general de 
partid Zîcov privind delegarea viitorilor recruţi în 
şcoli profesionale. Pentru a redresa situaţia se ce-
rea ca şefii de partid să asigure prezenţa, pînă la 13 
octombrie, a tuturor persoanelor ce se eschivează 
de la îndeplinirea serviciului militar la comisaria-
tele militare raionale; să ajute organele militare lo-
cale în transportarea lor la destinaţie; să nu permi-
tă evadarea tinerilor în timpul deplasării; să ducă 
un lucru ideologic mai intens în rîndul tinerilor. 

 În anii 1948-1949 se începe recrutarea tinerilor 
ce s-au născut în anii 1928-1929. La comisariatele 
militare se selectau recruţii a căror apropiaţi au fost 
represaţi. Aceştia erau îndreptaţi în unităţile milita-
re ce aveau o importanţă strategică mică sau erau 
trimişi să execute serviciul militar prin muncă. În 
perioada dată la comisariatele militare vin un mare 
număr de tineri care doreau să se înroleze în armata 
sovietică, deoarece doreau să scape de foame, mulţi 
dintre ei aveau simtomele bolii distrofiei. Unii re-
cruţi care veneau erau depistaţi că erau bolnavi de 
tif. Cei mai mulţi dintre aceşti tineri puteau să fie 
înrolaţi în armata sovietică numai dacă treceau un 
curs de tratament medical şi dacă medicul confirma 
că recrutul este sănătos.   

Şefii comisariatelor militare au fost nevoiţi din 
nou să ceară ajutor de la unităţile NKVD, deoarece 
o parte din  recruţii care locuiau în sate se ascun-
deau prin păduri. Detaşamentele speciale ale minis-
terului de interne organizau razii ca să prindă dezer-
torii. Se mai remarca că veteranii de război din sate 
cu indiferenţă privesc efectuarea recrutării tinerilor. 
La cererile autorităţilor de a se implica în ajutorarea 
pregătirii recrutării, acestea răspundeau că sînt ocu-
pate la serviciu şi au de întreţinut familii. 

În perioada dată serviciul militar în armata sovie-
tică constituia 5 ani. Tinerii erau trimişi să îndepli-
nească serviciul militar în zonele îndepărtate ale UR-
SS-ului, deoarece acolo puteau fi sovietizaţi mai uşor.

În anul 1950 se începe o nouă etapă de recruta-
re a tinerilor în armata sovietică, erau recrutaţi tine-
rii ce s-au născut în 1930. În perioada dată are loc 
o diminuare a confilictului dintre organizaţiile de 
partid şi comisariatele militare. Se atrăgea o atenţie 
deosebită la pregătirea fizică a recruţilor. Conduce-
rea republicii dorea să îndeplinească planul de re-
crutare, deoarece cele precedente, începînd cu anul 
1945, nu au fost îndeplinite. Pentru ca lucrul să fie 
mai eficient, în comisariatele militare au început să 
activeze majoritatea ofiţerilor sovietici băştinaşi şi 
controlul medical la fel începe să fie efectuat de că-
tre medicii băştinaşi.

Începînd cu anul 1950, în RSSM vine un nou 
val de ofiţeri sovietici demobilizaţi, care se stabi-
lesc cu traiul în Chişinău, Bălţi, Tiraspol, Rîbniţa. 
Ofiţerii din trupele sovietice care erau dislocate pe 
teritoriul RSSM-ului, după demobilizare, unii au 
rămas cu traiul pe teritoriul dat, contribuind masiv 
la rusificarea acestui teritoriu. 

Ofiţerii au creat un şir de probleme conducerii 
orăşeneşti. Noii veniţi aveau nevoie de spaţiu loca-
tiv, dar la acel moment nu existau încăperi suficien-
te, în unele oraşe nu erau deloc. 

Primii cinci ani de după război se caracterizea-
ză prin formarea unui sistem de recrutare sovietic, 
care se remarca printr-o luptă permanentă dintre co-
misariatele militare şi comitetele raionale de partid, 
prin existenţa unui mare număr de dezertori, printr-
un mare număr de recruţi bolnavi şi prin implicarea 
comisariatelor militare în procesul de învăţămînt. 

Eduard OhlaDCiuC, Sergiu MuNTEaNu, 
Muzeul armatei Naţionale             

Recrutarea în armata sovietică 
a populaţiei Basarabiei

(începutul perioadei postbelice)

În perioada postbelică armata continua să joace un rol important  
în societatea sovietică. Totodată, era una din căile de colonizare 

şi sovietizare a popoarelor ce locuiau pe teritoriul Uniunii Sovietice. 
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revelaţie

o felicitare pentru tine

Sincere urări de bine maiorului 
Sergiu CIRIMPEI cu ocazia zilei 

de naştere.  Să aveţi parte doar de 
realizări frumoase şi norocul să vă în-
soţească pe calea vieţii. La mulţi ani!  

Cu respect, colectivul  Batalionului  
cu Destinaţie Specială. 

La mulţi ani căpitanului Denis CUCULESCU, plutonierilor majori  Alexandru 
COŢAGA,  Elena TICUŞ, Veceslav EŞANU, plutonierilor Natalia TUCEA-

COV, Alina BLUDARU, Mihail GAVRILAN şi sergentului Grigore NAGURNEA.  Să-
nătate, împliniri personale şi profesionale şi bucurii alături de cei dragi. 

Cu respect, colectivul Batalionului de Gardă. 

locotenent larisa CEBaN. 
academia Militară „alexandru cel Bun”

Costumul naţional mîncat de molii
 (citiţi de sus în jos şi invers)

Să trîndăvesc cînd ţara făureşte
Eu n-aş putea, că mie-mi e pe plac
Să lupt, să-nving eroiceşte
Aşa cum patrioţii ţării fac.

Să-ncing scandaluri în eternitate 
Eu n-aş putea, căci zău, doresc
Să lupt pentru a ţării suveranitate,
În clipe grele ţara să-mi salvez. 

Să fiu independent de-a sa statalitate
Eu n-aş putea, căci zău, doresc
Să am o ţară mîndră şi bogată-n toate,
Independentă şi cu grai frăţesc.

Să uit trecutul său ţesut din eroism şi fapte
Eu n-aş putea, căci zău, iubesc
Legende cu eroi care-au făcut o carte
Noi pagini în cuprins să-i tipăresc.

Că mama ţară este încă jună
Eu n-aş putea să zic, căci zău, observ
Experienţa sa de stat e bună
Că depăşeşte şi statutul de elev.

În latineşte să nu-mi recunosc eu cîntul
Eu n-aş putea să zic, căci îţi rostesc
Imensitatea vieţii este şi cuvîntul,
Că din cuvînt poeţii se hrănesc.

Să tai în două pămîntul ei de ţară 
Eu nu prefer, căci îl respect.
Să fie-ntreagă şi păstrată ca o haină,
Cu mîneci, nasturi, guler şi manjet. 

Să nu pot ţara-ntreagă a-mi cuprinde 
Eu n-aş dori, căci zău, doresc
Cu braţe ferme, pline de bărbăţie
În slăvi să o ridic  şi s-o sfinţesc.

Să dorm atunci cînd totul se deşteaptă 
E n-aş putea, căci zău, iubesc
Să pun un umăr cînd poporu-aşteaptă
Ca militar s-o apăr şi să o slăvesc.

Să nu-i păstrez tradiţii, obiceiuri
Eu n-aş putea, căci zău, cinstesc
Să cînt, să joc, să croşetez ca meşter
Aşa cum toţi compatrioţii fac.

Să nu-i port numele-i de ţară cu mîndrie
Eu n-aş putea, căci zău, prefer
Să văd în ea căldură, armonie, 
De la pămînt doar viaţă pînă-n cer.

Student Eugen TOMuz,
 academia Militară  „alexandru cel Bun”

Copii-eroi

Dragu-mi-i şi mult mi-i drag
Să trăiesc pe-acest meleag,
Unde florile-nfloresc
Şi nicicînd nu vestejesc.
Unde lupul şi mioara
Sînt ca fratele şi sora,
Unde poţi să spui că eşti
Fericit ca să trăieşti.

Dragu-mi-i şi mult mi-i drag
Să privesc acest meleag,
Unde soarele şi luna
Împletesc în doi cununa,
Ceru’culori luminîndu-l
 Şi pămîntul înverzindu-l.

Dragu-mi-i şi mult mi-i drag
Să ascult acest meleag,
Să ascult o lume-ntreagă,
Lumea vieţii în mişcare,
Ce-o auzi oriunde-ar fi
Sunete de păsări, clanuri,
Care ciripesc pe ramuri.

Dragu-mi-i şi mult mi-i drag
Ca să simt acest meleag,
Dulce-mbietor şi darnic
Cufăr ce e plin cu aur. 
Dragu-mi-i şi mult mi-i drag
Viaţa peacest meleag.

Cătălina CErNEŢChi, 
studentă a Colegiului Naţional de Medicină

Plaiul meu 

Cu plete lungi, încărunţite, 
Cu ochii mult prea obosiţi
Privesc la cer înmărmuriţi,
Spre libertăţi demult dorite.

N-au fost bogaţi în estimate
Şi n-au condus împărăţii,
Făcuţi soldaţi de mici copii
Au fost cu toţi trimişi la moarte.

Doriţi de viaţă-naintau,
Înfometaţi, pătrunşi de frică,
Văzînd mereu, mereu cum pică
Copii ce încă şaisprezece n-au.

Străpunşi de glonţ nu-şi dădeau seama,
Prea tineri ca să recunoască 
Că nu mai au să mai trăiască
Şi nici s-o vadă iar pe mama.

Mulţi au căzut în cel război
Cu pas alert spre Dumnezeu,
Au fost şi sînt, vor fi mereu
Ai patriei copii-eroi. 

Au mai rămas pe numărate,
Copii atunci, batrîni acum,
Cu pas încet în ultim drum
Pornesc spre cer, spre libertate. 


