Oastea Moldovei

Pentru Onoare!
Pentru 2011
Patrie! Pentru Tricolor!
18 noiembrie

Oastea Moldovei

1
Fondat
27 mai 1992
Nr. 21 (548)
18 noiembrie 2011
Preţul 2 lei

publicaţie editată de ministerul Apărării al Republicii Moldova

oasteamoldovei@army.md

Stop pericol!

Militarii Armatei Naţionale reambalează deşeurile de pesticide din Clocuşna
Problema pesticidelor rămase
din perioada sovietică în R. Moldova
este pe cale de a fi soluţionată. Un
pas concret în această direcţie este
operaţiunea de pregătire pentru evacuarea şi distrugerea a 200 tone de
deşeuri de pesticide depozitate în raioanele Ocniţa, Căuşeni şi Cantemir.

D

atorită unui Memorandum de înţelegere semnat între Ministerul Mediului şi Agenţia Cehă
pentru Dezvoltare, proiectul „Reducerea impactului asupra mediului, cauzat de pesticidele perimate
în Moldova” a fost demarat în primă instanţă în
satul Clocuşna, raionul Ocniţa. În cadrul proiectului implementat de compania cehă „DEKONTA”
în cooperare cu un detaşament chimic al Armatei
Naţionale, 20 tone de pesticide din localitatea respectivă sînt reambalate în materiale care permit
exportul mărfurilor periculoase în străinătate.
Potrivit locotenent-colonelului Mariana Grama, şef secţie ecologie şi protecţia mediului din
cadrul Comandamentului Logistic, proiectul în cauză este estimat la 500 mii euro.
„Scopul proiectului este evacuarea şi distrugerea deşeurilor din trei depozite raionale. Este vorba
despre 200 tone de deşeuri de pesticide, care au
fost centralizate şi reambalate cu suportul financiar al NATO şi Guvernului Republicii Moldova, în
raioanele Ocniţa (satul Clocuşna), Căuşeni (satul
Gradiniţa) şi Cantemir (satul Ciobalaccia)”, a subliniat Mariana Grama.
Sursa citată a adăugat că deşeurile vor fi evacuate în Germania şi distruse de compania germană
„SAVA”. Totodată, Grama a precizat că proiectul
întitulat „Reducerea impactului asupra mediului,
cauzat de pesticidele perimate în Moldova”, va soluţiona doar parţial pericolul ecologic în Moldova.
„Pe teritoriul R. Moldova există încă alte circa
5800 tone de pesticide, dar deocamdată nu există
fonduri pentru evacuarea şi distrugerea lor. Ministerul Apărării poartă în prezent negocieri cu diferiţi subiecţi internaţionali care să susţină lichidarea
deşeurilor de pesticide”, a accentuat locotenentcolonelul Mariana Grama.
De menţionat că la reambalarea pesticidelor
din Clocuşna se respectă toate normele de siguranţă în operaţiuni cu risc de intoxicare. Detaşamentul
este dotat cu echipament chimic de protecţie şi de
decontaminare de ultimă generaţie, iar la fiecare
45 minute lucrate au obligatoriu un răgaz de 15
minute. Pesticidele sînt reambalate atît în butoaie
ermetice, cît şi în palete care corespund standardelor europene, iar evacuarea loc în Germania este
planificată anul viitor.
Primarul de Clocuşna, Ruslan Goreacii, a declarat că pesticidele păstrate în depozitul satului
zeci de ani au fost un factor de risc sporit.
„Starea ecologică în localitate s-a înrăutăţit în
ultimii ani, iar analizele efectuate au demonstrat
că apa din fîntîni nu mai corespunde normelor de
întrebuinţare”, a declarat primarul de Clocuşna,
care a precizat că din cauza calităţii apei, elevii din
liceul satului sînt aprovizionaţi cu butelii de apă
potabilă. „Consider că derularea acestui proiect va
avea un impact pozitiv pentru localitate, iar sătenii
vor avea parte de un mediu mai bun”.
De remarcat că adiţional un Acord de implementare între Guvernul R. Moldova şi Organizaţia Alianţei Nord - Atlantice pentru Întreţinere şi
Aprovizionare cu privire la distrugerea pesticidelor a fost semnat de ministrul Apărării Vitalie Marinuţa la 22 iunie 2011. Documentul este în proces
de ratificare în Parlamentul R. Moldova şi prevede
distrugerea a 1269 tone de deşeuri de pesticide din
15 depozite raionale.
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CUC incapabilă să rezolve problemele
Zonei de Securitate
S

Ministerul Apărării
a lansat un proiect
de informare a populaţiei

M

uniţiile neexplodate reprezintă
un pericol real la adresa cetăţenilor R. Moldova, iar statul are obligaţia de a-şi proteja cetăţenii. Declaraţia
respectivă a fost făcută, de ministrul
Apărării Vitalie Marinuţa, în cadrul
unei conferinţe de presă cu ocazia
lansării proiectului „Informarea populaţiei R. Moldova privind pericolul
muniţiei neexplodate”.
În cadrul evenimentului, la care a
fost prezent şeful Misiunii OSCE în R.
Moldova, ambasadorul Philip Remler,
OSCE a transmis Ministerului Apărării un set de materiale informative
tipărite din sursele organizaţiei. Materialele reprezintă 10 mii de pliante
şi postere pentru informarea autorităţilor publice locale şi populaţiei ţării
privind modul de comportare în cazul
descoperirii muniţiilor neexplodate.
Ministrul Apărării Vitalie Marinuţa a subliniat că muniţiile neexplodate
din timpul conflictelor armate continuă să facă victime, iar acest proiect
are scopul de a sensibiliza populaţia.
„Campania de informare a cetăţenilor a demarat în această vară şi va
continua şi pe parcursul anului 2012.
Îmi exprim recunoştinţa faţă de Misiunea OSCE în R. Moldova, care a fost
receptivă şi a susţinut acest proiect
important ca dovadă a angajamentului
faţă de promovarea securităţii regionale şi internaţionale”, a declarat ministrul Marinuţa.
Totodată, în cadrul evenimentului
desfăşurat la sediul Ministerului Apărării, Serviciul Geniu al Armatei Naţionale a prezentat un briefing privind
pericolul muniţiei neexplodate, cu
demonstrarea echipamentului uşor al
grupei de geniu folosit în operaţiunile
de deminare. În acest context, Serviciul geniu atenţionează că majoritatea
obiectelor explozive sînt depistate de
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localnici în timpul lucrărilor agricole,
iar atingerea muniţiilor cu mîna sau cu
alte obiecte este interzisă. Cetăţenii
trebuie să ştie că este interzisă lovirea
sau mişcarea muniţiilor găsite în pămînt sau la suprafaţă, demontarea de
la muniţii a focoaselor sau a altor elemente componente, joaca copiilor cu
diferite elemente de muniţie, ridicarea,
transportul şi introducerea muniţiilor
în diferite încăperi sau locuinţe.
Totodată, populaţia trebuie să cunoască faptul că în zonele în care există sau se presupune existenţa unor muniţii neexplodate este interzis accesul
persoanelor şi în special al copiilor,
executarea de săpături manuale sau cu
mijloace mecanice, executarea unor
lucrări funciare, circulaţia vehiculelor,
oamenilor sau a animalelor. În asemenea situaţii se vor anunţa imediat autorităţile locale care vor solicita deplasarea grupelor de deminare în zonele
respective. Indiferent de starea fizică
sau de vechimea elementului de muniţie, pericolul ca acesta să fie activ şi să
producă explozie este maxim. Prin urmare, orice operaţiune asupra muniţiei neexplodate trebuie să fie executată
numai de către personalul specializat,
cu respectarea strictă a procedurilor de
securitate.
De menţionat că în perioada din
1992 şi pînă în prezent, echipele de
deminare ale Armatei Naţionale au
nimicit pe teritoriul R. Moldova peste
20 mii de obiecte explozive. Totodată,
în perioada de referinţă, 21 de persoane au decedat, iar 26 au fost rănite în
rezultatul incidentelor soldate cu explozia diferitor muniţii. Din numărul
total al celor care au avut de suferit,
şapte copii au murit, iar alţi trei copii
au fost răniţi.
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esiunea a şaptea a şedinţei extraordinare a Comisiei Unificate de
Control (CUC) a început cu poziţia
obstrucţionistă a părţii transnistrene
în vederea revenirii la situaţia iniţială a negocierilor la 25 octombrie
2011. Aspectul dat ar însemna că
posturile de grăniceri şi migraţie introduse şi instalate fără acordul CUC
în vecinătatea localităţii Pohrebea şi
pe malul stîng al barajului hidrocentralei de la Dubăsari să rămînă la
locurile de amplasare ilegală. Suplimentar s-a propus de instalat încă 3
posturi de pacificatori (două posturi
în vecinătatea localităţii Pohrebea şi
unul pe malul drept al barajului hidrocentralei de la Dubăsari).
Pentru a-şi confirma poziţia, delegaţia transnistreană a manifestat o
abordare neconstructivă, motivînduşi acţiunile neîntemeiate de blocare
a activităţii CUC prin perceperea
greşită a rolului şi statutului acestuia pe marginea subiectelor examinate. Eforturile reprezentanţilor
Federaţiei Ruse, Ucrainei, misiunii
OSCE (eforturi sprijinite şi de delegaţia organelor constituţionale
ale Republicii Moldova) implicate
în operaţiunea de menţinere a păcii
privind elaborarea unor decizii de
compromis şi care prevăd lichidarea
posturilor de grăniceri şi migraţie şi
evitarea pe viitor a acţiunilor care ar
putea provoca tensionarea situaţiei
în regiune, au fost totalmente ignorate.
Reprezentanţii Federaţiei Ruse
au atenţionat delegaţia transnistreană asupra imposibilităţii de a ajunge
la o decizie constructivă şi a asigura
stabilitatea în Zona de Securitate în
modul în care această delegaţie abordează prerogativele CUC. Însă nici
această avertizare a reprezentantului
statului garant n-a fost acceptată de
partea transnistreană.
Reieşind din situaţia creată, de-

legaţia Republicii Moldova a intervenit cu o declaraţie privind aprecierea situaţiei în vederea incapacităţii
CUC de a adopta o decizie pentru
soluţionarea problemei în cauză şi
perfecţionarea mecanismului de
pacificare existent, cît şi adaptarea

acestuia în conformitate cu normele internaţionale. Textul integral al
acestei declaraţii îl inserăm pe pagina web www.army.md.
Următoarea şedinţă CUC urma
să aibă loc pe data de 15 noiembrie
curent.

Brigada „Ştefan cel Mare” a obţinut
cupa ministrului Apărării
Brigada de infanterie „Ştefan cel Mare” a adjudecat
„Cupa ministrului Apărării la cel mai bun infanterist”,
disputată la Baza militară de instruire Bulboaca.

În

clasamentul general pe
echipe, Brigada de infanterie „Ştefan cel Mare” s-a clasat
pe locul întîi şi a surclasat echipele Batalionului cu destinaţie
specială „Fulger” şi Batalionului
22 de menţinere a păcii, care au
obţinut, respectiv, poziţiile doi şi
trei din competiţie.
Cupa transmisibilă a fost înmînată echipei învingătoare de
viceministrul Apărării Igor Panfile, iar echipele clasate pe locurile
doi şi trei au fost decorate cu diplome şi medalii.
„Îi felicit pe militarii care şiau disputat supremaţia în cadrul
acestui concurs. Valoarea fiecăruia dintre voi a ieşit în evidenţă,
iar acest lucru denotă că atît la
individual, cît şi la nivel de echi-

pă Armata Naţională dispune de
militari competitivi”, a declarat
viceministrul Apărării.
În cadrul concursului „Cupa
ministrului Apărării la cel mai
bun infanterist”, militarii Armatei
Naţionale au concurat la cîteva
specialităţi. Este vorba despre
tactica generală, pregătirea fizică,
instrucţia focului şi pregătirea geniu şi chimică.
De menţionat că această competiţie este organizată anual, iar
scopul concursului este perfecţionarea măiestriei profesionale a
militarilor Armatei Naţionale.
La ediţia din acest an a competiţiei au participat 40 de militari, care au reprezentat cinci unităţi ale Armatei Naţionale.
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pulsul armatei

I

Cum va fi iarna în armată

arna ne bate în prag. Cît de pregătiţi sîntem s-o întîmpinăm? Ce impedimente ar putea crea sezonul rece pentru
Armata Naţională? Pentru a afla răspuns la acestea, cît şi
la alte întrebări i-am solicitat un interviu colonelului Alexandru Zveaghin, şeful Comandamentul Logistic.
– Sîntem în prag de iarnă şi avem nevoie de
căldură în încăperi. Aţi putea să ne spuneţi dacă
au fost întreprinse toate măsurile necesare pentru a pregăti corespunzător cazărmile pentru
sezonul rece şi cînd a demarat procesul de furnizare a energiei termice în unităţile militare?
– Întru îndeplinirea prevederilor Hotărîrii Guvernului, ordinului ministrului Apărării şi Planului
pregătirii Armatei Naţionale pentru perioada de
toamnă-iarnă 2011-2012, au fost întreprinse măsuri
de rigoare, care au avut drept scop pregătirea infrastructurii Armatei Naţionale către sezonul rece.
Însă din cauza insuficienţei resurselor financiare,
reparaţiile curente şi capitale planificate pentru
edificiile, clădirile, depozitele şi reţelele inginereşti
(canalizare, apeducte, termoficare, electrice) ale
Armatei Naţionale au fost parţial sistate.
În pofida acestei situaţii, în urma măsurilor întreprinse de către conducerea armatei prin secţia
management infrastructură a Comandamentului
logistic, împreună cu comandanţii unităţilor militare, actualmente Armata Naţională este pregătită
în volum de 90 la sută către sezonul de încălzire
2011-2012.
Demararea procesului de furnizare a energiei
termice în unităţile militare a avut loc în conformitate cu prevederile Regulamentului serviciului
interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova, aprobat prin Decretul Preşedintelui Republicii
Moldova şi anume odată cu scăderea temperaturii
medii sub + 80C timp de trei zile la rînd.

solicitări de a se face
reparaţii capitale?
– Pentru anul 2011
s-au preconizat mai multe
lucrări de reparaţii curente, însă procentul de îndeplinire a lor este satisfăcător din cauza insuficienţei
surselor financiare. Totodată, conducerea Armatei Naţionale a reuşit din
sursele speciale ale unităţilor militare să efectueze

lucrări de reparaţii curente în toate unităţile militare ale Armatei Naţionale. În
unele locuri ne-a reuşit să ducem la bun
sfîrşit cele preconizate într-o măsură mai
mare, în altele – într-o măsură mai mică,
în funcţie de necesităţile primare. De
exemplu, în Brigada II infanterie moto a
fost efectuată reparaţia cantinei şi cazărmilor, au fost efectuate lucrări de reparaţie în cadrul Bazei militare de instruire
Bulboaca. În cazul Academiei Militare a
Forţelor Armate s-a făcut verificarea sub
presiune a reţelelor termice, a fost reparat materialul termoizolant al conductelor reţelei de asigurare cu agent termic
din subsolurile tuturor clădirilor. Un alt
exemplu ar fi Baza de păstrare tehnică,
armament şi patrimoniu militar unde s-a efectuat
reparaţia şi curăţirea sobelor de încălzire, şi multe

alte lucrări la acoperişurile mai multor edificii, întreţinerea reţelelor inginereşti (canalizare, apeducte, termoficare, electrice).
– Multe unităţi militare ale Armatei Naţionale sînt asigurate cu agent termic de Termocom, dar în acelaşi timp avem unităţi care
au cazangerii autonome sau se încălzesc cu
sobe, ar fi mai rentabil pentru viitor de a trece
toate unităţile militare la un sistem centralizat
de încălzire sau nu?

– Da, avem unităţi la sistema de încălzire centralizată, dar avem unităţi care folosesc combustibilul solid, adică lemne şi cărbune, cum este Baza
de reparaţie şi recondiţionare, subdiviziunile Regimentului Rachete Antiaeriene; Centrul de Pregătire
a Specialiştilor etc. Cred că ar fi mai rentabil să trecem la un sistem centralizat de încălzire, deoarece
lemnele necesită spaţiu de depozitare şi muncă fizică suplimentară. Armata Naţională procură lemnele
prin contracte de achiziţii de la Agenţia Moldsilva,
ceea ce deseori e mai costisitor decît în cazul asigurării cu energie termică de la un furnizor centralizat. Însă avem şi cazuri în care această trecere nu ar
fi avantajoasă, pentru că avem unităţi militare amplasate la o distanţă mare faţă de conducta de gaze,
cum este Batalionul de Geniu de la Negreşti.
– Dar cum stau lucrurile la capitolul asigurării cu apă caldă a efectivului, amenajarea
uscătoriilor pentru rufe şi alte comodităţi ce
ţin de igiena personală?
– Conducerea Armatei Naţionale face tot posibilul pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale
militarilor, se efectuează reparaţii curente a băilor
ostăşeşti, uscătoriilor, se instalează camerele de
duş, camerele de menaj în unităţile militare.
La momentul actual, ţin să menţionez că unităţile militare sînt asigurate cu apă caldă şi tot ce este
necesar pentru igiena personală a efectivului.
– Vă mulţumim pentru amabilitatea de a ne
acorda acest interviu!

– Domnule colonel, aţi putea să ne spuneţi ce fel de reparaţii s-au efectuat în anul
curent la obiectivele armatei, şi dacă au fost

Simbolul credinţei în Brigada “Dacia”
În Brigada „Dacia” s-a oficiat un tedeum, în cadrul
căruia s-a desfăşurat sfinţirea Sfintei Cruci ridicată
pe teritoriul unităţii

S

fînta Troiţă a fost construită şi înălţată
la propunerea locotenentului-colonelului Andrei Grosu, fost comandant al brigăzii. La o asemenea ispravă creştinească
şi-au adus aportul preotul militar Veaceslav Hortolomei, colonelul (r) Victor Necrîtov, maiorul Ruslan Gurinov, funcţionarii Mihail Ghiţiu şi Nicolae Halin, dar şi
alte persoane cu suflet mare, datorită lor
simbolul credinţei astăzi dă suflet principalei alei din unitate. Locotenent-colonelul Oleg Guzun, comandant interimar
al unităţii militare, care la fel şi-a adus o
contribuţie enormă la construcţia acestei
troiţe, a declarat că alături de bustul lui
Ştefan cel Mare, Sfînta Cruce va lumina
ideile şi faptele soldaţilor, îi va îndruma la
fapte bune.
Locotenent-colonel Andrei Grosu,
cel care şi-a depus străduinţa la crearea
troiţei, a specificat că îşi doreşte ca Sfînta Cruce să fie călăuză de pace şi lumină
tuturor celor care muncesc sau îşi îndeplinesc serviciul militar în unitatea militară.
Tot dumnealui a menţionat că o asemenea
cruce a fost înălţată şi în Divizionul de artilerie, dislocat la Ungheni. ,,Orice persoană fiind un bun creştin, dacă are dorinţă,
cu ajutorul Bunului Dumnezeu va avea şi
posibilitate ca să iniţieze şi să ducă la bun
sfîrşit lucruri bune”.
Potrivit protoiereului Veaceslav Hortolomei, cu ajutorul lui Dumnezeu s-a
reuşit edificarea, ridicarea şi sfinţirea Troiţei, ca un semn care ne aduce aminte cine
sîntem. Şi e datoria noastră să ne păstrăm
credinţa, verticalitatea duhovnicească a
credinţei noastre strămoşeşti. Totodată,
este simbolul care ne aduce aminte că nu
sîntem singuri pe pămînt în faţa ispitelor,
în faţa încercărilor, care de la duhul rău vin

asupra noastră şi ştim că este Dumnezeu
sus în cer care, rugîndu-ne lui, ne ajută, ne
miluieşte, ne binecuvîntează la fapte bune,
la succese frumoase aici pe pămînt.
,,Amplasarea Sfintei Cruci pe teritoriul brigăzii este o faptă bună, deoarece
sporeşte nivelul spiritual al militarului, îi
îndepărtează gîndurile rele, îndemnîndu-l
către cele bune şi frumoase. Cred că ea ne
va ajuta să trecem această treaptă din viaţa
noastră, şi anume îndeplinirea cu cinste a
serviciului militar”, a opinat soldatul Roman Corduneanu.
Prezenţa în unităţile militare a simbolului credinţei ne dovedeşte că marea ma-

joritate a militarilor sînt buni creştini, care
prin acţiunile şi faptele lor demonstrează
aceasta zi de zi.
După cum a menţionat şi părintele
Hortolomei că în orice stat sînt multe categorii de oameni care lucrează, făuresc,
aduc folos statului, dar sînt 2 categorii
de persoane care fac slujba pentru binele
statului, şi aceştia sînt militarii şi preoţii.
Preotul în biserică se roagă pentru popor şi
oastea acestuia, iar militarul slujeşte poporul lui Dumnezeu, din aceasta reiese că şi
preotul, şi militarul au o misiune comună
de a sluji şi a aduce pacea şi liniştea în casele oamenilor şi în societate.

Pagină realizată de locotenent Mihaela Mîrza
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Artileria a „cutremurat”
poligonul Bulboaca
Artileria Armatei Naţionale a demonstrat de ce este
supranumită „regina cîmpului” în cadrul aplicaţiei
de comandament şi stat major „ATLANT – 2011”,
desfăşurată la Baza militară de instruire Bulboaca
Noţiunea de „ artilerie ” a vocabularului militar s-a evidenţiat cu precădere în secolul
al XV-lea, provenind din verbul arhaic francez „ artiller ” şi exprimă în esenţă arta de a
construi şi mînui diferite maşini de război destinate lovirii de la distanţă a inamicului.
După mai bine de un deceniu de la ultimele trageri de luptă, sistemele de artilerie
MT-12, 2S9 „NONA” şi PM-120, dar şi tunurile de calibru mare D-20, au fost recondiţionate şi integrate într-un exerciţiu inter-arme de anvergură. În cadrul exerciţiului, organizat de Comandamentul Forţe Terestre al Armatei Naţionale, au fost implicaţi circa 300
de militari, 22 unităţi de artilerie şi 36 unităţi de tehnică militară din dotarea Armatei
Naţionale. Militarii Armatei Naţionale au tras atît din toate sistemele de artilerie ale
armatei, cît şi din armamentul de infanterie şi maşinile de luptă BMD-1.

E

xerciţiul „ATLANT-2011” este inedit prin
faptul că subunităţile de artilerie autopropulsată 2S9 „NONA” au executat trageri din
poziţii acoperite şi trageri directe după o pauză de 13 ani. Subunităţile de artilerie antitanc
MT-12 au executat trageri de luptă după o pauză de 10 ani, iar subunităţile de aruncătoare
PM-120 au executat trageri în cadrul sub-unităţii după o pauză de şapte ani. Adiţional, în
cadrul aplicaţiei au fost introduse patru tunuri
D-20 pentru testarea prin trageri după o pauză
de 13 ani.
Ministrul Apărării a declarat că în trecut,
din cauza atitudinii neglijente a conducerii
ţării, artileria Armatei Naţionale a fost lăsată

!

„C

înd am preluat acum
doi ani conducerea
Ministerului Apărării, am
constatat că artileria armatei a
degradat din lipsa de viziune a
conducătorilor din trecut”,
a accentuat Vitalie Marinuţa.

în paragină, iar exerciţiul „ATLANT -2011”
repune în drepturile sale acest gen de armă.
Costurile pentru organizarea aplicaţiilor de
acest gen sînt minimale, aşa că mai degrabă am putea vorbi despre o lipsă de dorinţă
a conducerii pe parcursul ultimului deceniu.

Din partea factorilor de decizie s-a cerut doar
implicarea factorului uman şi de o intensitate
în pregătire. Anterior s-a simţit o lipsă de specialişti buni pentru aceste sisteme. Astăzi şeful
departamentului militar crede că avem specialişti demni, sistemele lucrează bine şi se face
tot posibilul pentru a le menţine într-o stare
perfectă şi în continuare.
„Cînd am preluat acum doi ani conducerea Ministerului Apărării, am constatat că
artileria armatei a degradat din lipsa de viziune a conducătorilor din trecut”, a accentuat
Vitalie Marinuţa. „Astăzi artileria de calibru
a tras după o pauză de 13 ani, iar conducerea
Armatei Naţionale şi militarii de diferit nivel

au făcut un efort extraordinar pentru a resuscita acest gen de armă. Scopul nostru este să
valorificăm potenţialul artileriei din dotarea
armatei, astfel încît să oferim militarilor noştri
pregătirea necesară în condiţii reale în paralel
cu lecţiile însuşite în sălile de clasă”, a subliniat ministrul Apărării.
Conform ministrului Apărării Vitalie Marinuţă, Armata Naţională în cadrul aplicaţiilor
a antrenat diferite genuri de arme ce se află în
dotare. Utilizarea artileriei în exerciţii militare
este ceva inedit pentru ultimul deceniu. Şi asta
chiar în pofida faptului că unităţile de artilerie
trebuie să fie permanent un sprijin de nădejde
al celor de infanterie.
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Surpriză pentru ostaşii
din Hînceşti
Preşedintele raionului Hînceşti Grigore Cobzac împreună
cu un grup de părinţi, ai căror feciori îndeplinesc serviciul
militar în Armata Naţională, au efectuat o vizită de familiarizare în Brigada „Ştefan cel Mare”.

O

Pe parcursul ultimului un an şi jumătate instruirea a fost planificată în
aşa mod ca să se poată testa abilităţile militarilor noştri. Dînsul a opinat că
testarea unei piese de artilerie D20 este un început de bun augur. Tragerile
din D20 însă n-au fost efectuate cu proiectile de luptă, deoarece se mai cere
multă muncă. Totodată, şi-a exprimat convingerea că la anul următor aplicaţiile de artilerie vor fi mai de amploare, fapt ce va demonstra progresul
artileriei noastre.
Maior Grigore Gandrabur, comandant divizion artilerie în Brigada II
infanterie moto, a ţinut să precizeze că piesele de artilerie D20 care au o
distanţă maximă de tragere mai mult de 17 km, iar perimetrul mic al poligonului creează mari dificultăţi pentru a efectua tragerile. La moment tragerile
pot fi efectuate doar prin ochire directă şi nu permit testarea capacităţilor
militarilor conform tuturor criteriilor.
Colonel Igor Gadîrcă, şeful statului major al aplicaţiei „Atlant – 2011”,
a reiterat că orice misiune militară presupune o lungă şi intensă pregătire
a efectivului care nemijlocit execută această operaţiune, indiferent că este
sistem de artilerie, armament de infanterie, maşini de luptă. În acest context
dînsul a ţinut să mulţumească ofiţerilor trecuţi în rezervă, care şi-au adus
aportul la pregătirea efectivului. Pregătirea pentru acest exerciţiu a demarat
din start după parada militară, începînd cu luna septembrie, însă antrenarea
practică a efectivului a început abia după mijlocul lunii octombrie.
Exerciţiul „ATLANT -2011” a fost organizat pentru a spori nivelul de
competenţă şi de pregătire profesională a militarilor Armatei Naţionale. În
decursul exerciţiului subunităţile operaţionale au executat misiuni specifice
operaţiilor de stabilitate şi sprijin în combinare cu executarea misiunilor
clasice. Concomitent a fost testată pregătirea şi antrenarea subunităţilor de
artilerie la executarea misiunilor de sprijin cu foc.
De menţionat că obiectivul de bază al exerciţiului de comandament şi stat
major „ATLANT -2011” a fost perfecţionarea nivelului operativ - tactic al
secţiilor şi serviciilor Comandamentului Forţe Terestre şi al statelor majore ale
unităţilor militare ale Armatei Naţionale.
Locotenent Natalia Andronachi

aspeţii au efectuat o excursie pe teritoriul brigăzii,
vizitînd cazarma, cantina, blocurile de studii şi sălile de sport. Totodată, părinţii şi preşedintele raionului
Hînceşti au avut posibilitatea să se documenteze din prima sursă vizavi de condiţiile de trai şi pregătire militară
din unitatea respectivă.
Grigore Cobzac a declarat că a purtat o discuţie foarte sinceră cu cei 12 ostaşi hînceşteni, care îndeplinesc
serviciul militar în Brigada „Ştefan cel Mare”.
În urma acestui dialog, preşedintele raionului s-a
arătat mulţumit de cele auzite de la soldaţi. „În primul
rînd, pe noi ne-a interesat dacă mai persistă relaţiile neregulamentare în colectivele militare. În urma discuţiei
cu băieţii, care mi-au părut foarte sinceri, pot spune că

tea să comunice cu părinţii şi cum se odihnesc în timpul
liber. Practic, ne-au interesat toate aspectele vieţii cazone”, a declarat Grigore Cobzac.
Pentru ostaşi vizita părinţilor şi a preşedintelui de
raion a fost o surpriză, dar nu a fost unica. Oaspeţii n-au
venit cu mîna goală. Preşedintele raionului Hînceşti i-a
dăruit unităţii militare un televizor, iar soldaţilor le-a
adus fructe şi dulciuri.
„Mulţumesc comandamentului militar pentru oportunitatea de a discuta cu tinerii ostaşi. Noi ne vom strădui ca o astfel de comunicare să aibă loc permanent,
deoarece tinerii, care sînt recrutaţi în rîndurile armatei
din raionul nostru, nu trebuie să fie uitaţi de către autorităţile locale ”, a accentuat Grigore Cobzac.

astfel de relaţii în această unitate militară nu există. Sînt
relaţii specifice unui colectiv de bărbaţi, dar ceva deosebit, ce ar merita atenţia organelor de drept sau a administraţiei publice locale, nu are loc. În afară de aceasta,
ne-au interesat şi alte aspecte. I-am întrebat pe tinerii
noştri dacă au obţinut deja o profesie militară şi dacă
sînt luate în calcul capacităţile lor profesionale, obţinute
înainte de armată. Am vrut să ştim dacă ei au posibilita-

De menţionat că vizita preşedintelui raionului Hînceşti în Brigada „Ştefan cel Mare” a avut loc după întîlnirea ministrului Apărării Vitalie Marinuţa cu preşedinţii din toate raioanele republicii, în cadrul căreia părţile
au convenit să intensifice relaţiile de colaborare dintre
ministerul Apărării şi administraţia publică locală.
Dmitrii VOSIMERIC

Sport

Sportivii militari au cucerit 8 medalii
la campionatul naţional la tir
Sportivii Clubului Sportiv Central al Armatei (CSCA)
şi-au adjudecat opt medalii la Campionatul Republicii Moldova
la tir, rezervat juniorilor pînă la 18 ani.

P

otrivit şefului CSCA, Victor
Belevici, trei reprezentanţi ai
clubului – Ecaterina Raileanu şi
Ivan Iliin, ambii proba arme, precum şi Iurii Stamatin, pistol, au devenit campioni ai Republicii Moldova.
Medaliaţi cu argint au deve-

nit Irina Andreeva şi Constantin
Oglindă, proba arme, şi Ana Lisnic,
proba pistol.
Încă două medalii de bronz au
fost aduse în palmaresul CSCA de
către sportivii Stas Donon şi Ivan
Aric, premianţi la categoriile arme
şi pistol.

Victor Belevici a mai specificat
că la ediţia din anul curent a Campionatului Republicii Moldova la
tir, rezervat juniorilor pînă la 18
ani, au participat peste 40 de sportivi, dintre care 12 au fost reprezentanţii Clubului Sportiv Central al
Armatei.
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Forţă şi onoare în aer
şi pe pămînt
Batalionul cu Destinaţie Specială „Fulger” a marcat
cea de-a 19-a aniversare de la crearea unităţii

La

eveniment au asistat
oaspeţi din conducerea
de vîrf a Armatei Naţionale,
ataşaţi militari, foşti veterani
ai unităţii, precum și rude ale
militarilor care îşi îndeplinesc
serviciul în unitate.
Prezent la eveniment, generalul de brigadă Igor Cutie,
comandantul Comandamentului Forţe Terestre, a menţionat contribuția militarilor
Batalionului cu Destinaţie
Specială la promovarea unei
imagini pozitive a Armatei
Naţionale în societate. În context, generalul a declarat că
aniversarea a 19-a de la crearea unităţii este nu doar un

eveniment de bilanţ, dar și un
un stimul pentru a atinge noi
performanţe pentru viitor.
Comandatul Batalionului „Fulger”, maiorul Radu
Burduja, a apreciat efortul fiecărui militar la menținerea
prestigiului unității. „Exemplul personal al ofiţerilor este
cheia succesului nostru. Fiind
o unitate de elită, demonstrăm
pregătirea noastră — sîntem o
forţă şi ne executăm misiunile
în mod profesionist”, a specificat Burduja. „Militarii noştri
au studii peste hotare şi menţinem o colaborare sănătoasă
cu diferite departamente şi
structuri de forţă din Repu-

blica Moldova”, a menţionat
comandantul unităţii.
Programul festiv a fost urmat de exerciţii demonstrative
cu arma şi procedee de luptă
corp la corp, elemente din tactica specială, exerciţii de alpinism, tehnici avansate de trageri şi alte activităţi specifice
evenimentului desfăşurat cu
ocazia aniversării a 19-a de la
crearea Batalionului „Fulger”.
Totodată, publicul prezent la
eveniment s-a familiarizat cu
infrastructura, baza materială
de instrucţie, tehnica militară,
armamentul şi patrimoniul
din dotarea unităţii.

Colaborare durabilă
Consiliul raional Dubăsari a
organizat o vizită a elevilor şi
profesorilor din raion în Batalionul 3 al Forţelor de Menţinere a
Păcii. Oaspeţii au fost familiarizaţi cu misiunile unităţii, condiţiile de trai şi serviciu. Activitatea
s-a înscris în planul de colaborare între Armata Naţională şi
administraţia publică locală.

Circa 500 de tineri, încorpoM
raţi în Armata Naţională,
au depus jurămîntul militar

Circa 500 de tineri, încorporaţi în Armata Naţională în toamna anului curent, au depus jurămîntul militar la 5 noiembrie.
Ceremoniile au avut loc în taberele militare, dislocate în
municipiile Bălţi şi Cahul.

P

rezent la evenimentul din Brigada de infanterie motorizată “Moldova”, dislocată în municipiul Bălţi,
ministrul Apărării, Vitalie Marinuţa,
a declarat că este de datoria fiecăruia
din tinerii, care au depus jurămîntul
militar, să conştientizeze legătura sacră care au făcut-o cu ţara şi să fie
demni de a fi cetăţenii ei. “Ţara are
nevoie de cetăţeni destoinici, care
sînt gata să fie fideli jurămîntului
depus pînă la ultima suflare”, a spus
Marinuţa.
Adresîndu-se părinţilor, prezenţi
la activitate, ministrul Apărării, a accentuat că militarii, care vor instrui
tinerii ostaşi pe parcursul îndeplinirii serviciului militar în Armata
Naţională, sînt profesionişti şi buni
pedagogi, mulţi dintre ei fiind apreciaţi la cel mai înalt nivel în cadrul

exerciţiilor multinaţionale, cît şi
în operaţiuni internaţionale. “Este
important ca fiecare dintre tinerii
ostaşi să conştientizeze necesitatea
instruirii militare, să asimileze materialul, să se familiarizeze cu toate
tainele artei militare”, a spus Vitalie
Marinuţa, exprimîndu-şi speranţa că
cineva dintre cei care au depus jurămîntul militar vor opta pentru o
carieră militară pe viitor.
Potrivit colonelului Eugen Cuşnir, ofiţer din Direcţia Personal al
Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, în cadrul campaniei de recrutare, în unităţile militare vor fi
încorporaţi 1150 de tineri. Încă 740
de recruţi vor fi înrolaţi în subdiviziunile Trupelor de Carabinieri ale
MAI.

Conform
locotenent-colonelului
Nicolae Pînzaru, locţiitorul comandantului şefului militar superior din partea
organelor constituţionale ale Republicii
Moldova pentru educaţie, relaţiile de
colaborare dintre conducerea Forţelor
de Menţinere a Păcii şi administraţia publică locală are o bază durabilă. Militarii au participat alături de administraţia
publică locală la rezolvarea unor probleme sociale, au contribuit la lichidarea
consecinţelor inundaţiilor, au grijă de

veteranii de război. Totodată, se implică
şi în activităţi culturale, participă la diferite concursuri organizate de secţiile de
cultură din partea locului, remarcînduse nu doar ca buni militari, dar şi artişti
înăscuţi.
Locotenent-colonelul Pînzaru mai
afirmă că colaborarea administraţiei publice locale şi pacificatorilor constribuie
la sporirea încrederii populaţiei civile
faţă de militari.

Monument în cinstea
eroilor la Rîşcani

onumentul înălţat în Rîșcani este
un eveniment important, pentru
că în această zi comemorăm eroii acestui neam, care au plătit tributul de sînge
pentru valorile în care au crezut.
Declaraţia a fost făcută de ministrul Apărării Vitalie Marinuţa în cadrul ceremoniei de deschidere a unui
monument în memoria eroilor căzuţi
pe cîmpul de luptă în conflictul armat
pentru independența și integritatea R.
Moldova, participanților în războiul
din Afganistan şi la lichidarea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl, edi-

ficat în orașul Rîșcani.
Ministrul Apărării a depus flori la
temelia monumentului împreună cu
foşti şi actuali demnitari, printre care
preşedintele raionului Rîșcani Ion Parea, ministrul Afacerilor Interne Alexei
Roibu, reprezentanţi ai administraţiei
publice locale și foşti combatanţi. Cei
prezenţi au participat la mitingul consacrat acestui eveniment şi au cinstit
memoria ostaşilor căzuţi pe cîmpul de
luptă printr-un minut de reculegere.
Într-un mesaj adresat veteranilor
de război, ministrul Apărării a menţi-

onat că efectivul Armatei Naţionale îşi
pleacă fruntea în cinstea eroilor care au
manifestat, în condiţii nespus de grele,
bărbăţie şi curaj.
„Cei care au apărat statalitatea Republicii Moldova merită să fie elogiaţi. Un
popor nu are prezent şi viitor atît timp,
cît nu îşi cinsteşte trecutul. Astăzi am
pus încă o piatră la temelia statului suveran şi independent Republica Moldova,
pentru că acest monument înveșnicește
memoria celor care au căzut pe cîmpul
de luptă”, a declarat în cadrul ceremoniei, ministrul Apărării Vitalie Marinuța.
De menţionat că lucrările de edificare a monumentului înălţat în orașul
Rîșcani au demarat acum două luni la
iniţiativa Asociaţiei Veteranilor de Război. Monumentul a costat peste 300 mii
lei, iar banii au fost alocaţi din bugetul
local şi donaţii.
Datele oficiale relevă că în războiul din Afganistan au participat circa
12500 de moldoveni, dintre care 300 de
persoane şi-au pierdut viaţa, iar alţi 257
au rămas invalizi. Războiul de pe Nistru a durat din martie pînă în octombrie 1992, iar numărul victimelor este
de 300 de combatanţi, 400 de civili din
dreapta Nistrului şi peste 800 de persoane din regiunea transnistreană. Totodată, din cei peste 3 500 de cetăţeni ai
R. Moldova care au luat parte la lucrările de lichidare a avariei de la Cernobîl,
10% au decedat, iar 65% sînt invalizi.
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Basarabia în ajunul războiului
sovieto-german

upă anexarea Basarabiei în iunie 1940 şi formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti,
unul din primii paşi ai conducerii sovietice au fost
activităţile de includere a noii republici în sistemul militar
sovietic şi de pregătire de viitoarea confruntare cu Germania.
RSSM făcea parte din aşa numitul front de est, ce a fost format în
noile hotare ale Uniuni Sovietice,
create în urma pactului MolotovRibbentrop. Noua formaţiune administrativă se afla sub supraveghere strictă din partea comisariatului
militar al apărării al URSS, deoarece republica se afla în eşalonul întîi
strategic.
Noua republică, formată la Prut,
se afla la hotar cu România, care la
acel moment avea relaţii economice foarte strînse cu Germania, 30%
din petrolul consumat de economia
germană fiind importat din România. Din acest motiv Iosif Stalin
acorda o atenţie deosebită acestei
regiuni. Pe teritoriul Moldovei şi
Bucovinei a fost dislocată armata
a 9-a şi a 11-a, formate din 40 de
divizii, dintre care 11 erau de tancuri. Unităţile militare sovietice
dislocate în RSSM făceau parte din
categoria trupelor de elită de format
nou, ce erau destinate acţiunilor de
ofensivă. La hotar cu România erau
dislocate unităţile de tancuri şi infanterie motorizată. Gruparea de
trupe din RSSM reprezenta o unitate strategică aparte ce nu se supunea
destrictului militar Odesa, ea făcea
parte din districtul militar Moscova.
Anume din Moldova trupele sovietice urmau să dea lovitura principală în direcţia sud, ca obiectiv avînd
ocuparea României şi în special
centrul petrolier Ploieşti, de unde
Germania extrăgea mari cantităţi de
petrol pentru economia sa militară.
După aceea urma ocuparea Ungariei şi Austriei şi înaintarea în adîncul
teritoriului german.
Odată cu dislocarea unităţilor
sovietice are loc sovietizarea şi
militarizarea regiunii. În februarie 1941 este adoptată Constituţia
RSSM. În articolul 111 al noii constituţii se consemna că fiecare cetăţean este obligat să îndeplinească
serviciul militar în armata sovietică.
Odată cu primirea constituţiei moldoveneşti, Comitetul central al partidului comunist al URSS a acordat
împuterniciri majore pardidului comunist din RSSM: toate sferele de
activitate din republică se aflau sub
supravegherea partidului comunist.
O deosebită atenţie acorda conducerea partidului activităţilor de
includere a teritoriului în sistemul
militar. În cadrul comitetului central al partidului comunist al Moldovei a fost formată secţia militară.

Ea avea ca obligaţie controlul organelor executive locale şi felul cum
acestea îndeplinesc directivele de
la Moscova privind mobilizarea resurselor economice şi umane pentru
complexul militar sovietic. Asigurarea materială a trupelor sovietice
dislocate pe teritoriul republicii era
sub control strict din partea secţiei
militare. Unităţile sovietice erau
asigurate cu produse de la populaţia
locală şi conducătorii de partid din
secţia militară aveau grijă ca această asigurare să nu fie întreruptă.
Însă pe adresa secţiei militare parvin un şir de scrisori şi plîngeri de
la locuitorii din oraşe şi sate privind
abuzurile comise de ofiţerii şi ostaşii sovietici. Se cerea să fie stopate
jafurile ce erau comise de ostaşi. În
special acestea aveau loc în satele
care se aflau în apropiera locului de
dislocăre a unităţilor sovietice. Asemenea plîngeri veneau nu numai
din partea oamenilor simpli, dar şi
din partea conducătorilor secţiilor
raionale de partid.
Conducerea republicii şi a partidului comunist s-au ciocnit cu un
şir de dificultăţi privind organizarea
recrutării tinerilor din Basarabia în
Armata Roşie. În noua republică
nu exista o structură bine organizată şi sistematizată de comisariate
militare. Recrutarea localnicilor în
armata sovietică în partea dreaptă
a Nistrului avea loc în mod haotic
datorită schimbărilor administrative şi nedorinţei băştinaşilor să îndeplinească serviciul militar în armata sovietică, iar în partea stîngă
a Nistrului comisariatele militare
existente au fost nevoite să reformeze întreaga lor activitate.

În Chişinău a fost creat comisariatul central de recrutare, dar
activitatea acestuia se înfăptuia cu
mari dificultăţi, deoarece în dreapta
Nistrului împărţirea administrativă
era pe judeţe, iar în stînga Nistrului - pe raioane. Recrutarea nu era
posibilă de organizat, din motivul
că nu exista un recensămînt al populaţiei pe vîrste. În anul 1941 urmau să fie recrutaţi tinerii născuţi în
anul 1924. Conducerea nu dispunea
de date statistice privind numărul
celor născuţi, şi nici de cadre care
ar putea să efectueze recensămîntul
şi recrutarea în armată. Alt obstacol
consta în faptul că un număr mare
de populaţie din Basarabia nu dispunea de acte de identitate sovietice. Dar autorităţile sovietice dorind
să urgenteze acest proces au încălcat legislaţia sovietică, mulţi tineri
primeau un document fictiv precum
că erau cetăţeni ai URSS, după care
erau recrutaţi.
Concomitent organele NKVD
au început persecutarea şi reprimarea intelectualităţii locale, feţelor
bisericeşti şi a ţăranilor înstăriţi.
Una din cauzele acestor represiuni
era dorinţa conducerii sovietice de
a transforma regiunea într-o uriaşă
bază militară cu o populaţie civilă
docilă care urma să îndeplinească
cerinţele înaintate de către URSS.
Un alt specific al acestei perioade era începutul unor construcţii
masive militare pe teritoriul republicii, în special în Chişinău, unde
se începe construcţia unor orăşele
militare, construcţia unor întărituri
tactice la hotar cu România, are loc
transformarea unor obiecte civile în
obiecte cu menire militară. În oraşe se creează întreprinderi militare
pentru repararea tehnicii militare
defectate. Se duc lucrări pentru unificarea căilor de transport. Drumurile din dreapta Nistrului se aflau
într-o stare mai bună decît cele din
stînga Nistrului, acest lucru fiind

Unităţile armatei roşii în Basarabia

Tancurile sovietice lîngă Lipcani

Locul forţării rîului Nistru

Armata roşie la intrare în Briceni

remarcat de mulţi ofiţeri sovietici.
Conducerea RSSM începe să ducă
un şir de lucrări de reparaţie a căilor
de transport din stînga Nistrului ca
să le aducă la nivelul celor din fosta
Basarabie.
La 22 iunie se începe confruntarea dintre Germania şi URSS. Din
primele ore ale acestui război, teritoriul actual al Republicii Moldova
a fost implicat în acest conflict şi

toate planurile conducerii sovietice de a duce un război victorios şi
rapid au fost date peste cap, fiind
zadarnice şi pregătirile de război ce
au fost efectuate în RSSM.
Sergiu MUNTEANU,
Ludmila LUPAŞCU,
colaboratori ai Muzeului
Armatei Naţională
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Revelaţie

R

Maior Vitalie Bunduchi
Eu mă cufund în faima nopţii
Şi mintea mea e apă lină
Care mă duce-n fluxul sorţii
La visul meu ce mă alină.
În universul cel dorit
Trăiesc a doua viaţă.
Acolo cad în infinit
Pîn′ mîine dimineaţă.
Ah, vîntul visului adie,
Firul s-a rupt şi nu mă ţine.
Tot mai departe-i lumea vie M-afund în vis, căci vremea-i vine.

Povestea de azi

işti să fii călcat în picioare, dacă nu o să
te asiguri cu un bec electric care să spele
în lumină toate ungherele ascunse. Povestea
de ieri e prea veche, cea de mîine nu e verosimilă, iar azi... azi a mai murit un narator. A
fost călcat de cineva din imprudenţă.
Toţi aşteptau să vină noaptea ca să picteze
măcar un colţ de perete, uşor, ca să nu-i audă
bătrînii, care, de obicei, dorm într-o singură
odaie, cedînd mai tot spaţiul copiilor şi jucăriilor care produc mult zgomot.
Omul bătrîn s-a schimbat. E mult mai
certăreţ acum, de cînd nu poate să privească
calm pelicula documentară a copilului etern
din el, care-şi privea nasul în oglindă să nu-i
fi crescut ca lui Pinocchio, iar în noaptea de
Revelion dormea cu un ochi deschis, să se
asigure că Santa Claus n-o să uite de el cînd
o să împartă cadourile. Naivi copii, aceşti
bătrîni!
Toţi, pe rînd, ne îmbrăcăm în pungi de
plastic şi trăim în pungi de plastic cu aer
rezervat. Creştem acolo, în pungă, ca o bucată
de aluat dospit, pînă îl umplem tot şi nu mai
încăpem, avem nevoie de o pungă în care să
mai creştem.

Într-o zi ne trezim bătrîni, acolo, înăuntru
şi nu ne vine a crede că se întîmplă cu noi,
pentru că doar alţii pot să îmbătrînească. Plus,
am lăsat fără atenţie bufniţa care s-a oprit pe
acoperişul casei noastre. Apoi ne alterăm,
ca un castravete murat într-o pungă sigilată
cu miros asfixiant de izolare şi nebunie. Şi
sesizăm c-am umblat goi o viaţă întreagă şi
curios este faptul că nimeni nu se ruşina de
goliciunea lui, sau poate nu aveam timp să
observăm că suntem goi-goluţi. Apoi vrem
să aruncăm ceva pe noi, să ne ascundem de
ochii tuturor.
E prea devreme pentru unii să-şi dea
seama că ungherele întunecate tăinuiesc ceva,
o tăcere pe care bine că nu o auzi din punga ta
de plastic, altfel ai rămîne influenţat de ea.
De perete se sprijină o imagine dăbălăzată
care mereu întîrzie să apară în momentul în
care cineva priveşte ungherul respectiv. Şi disperată se întinde pe parchet şi dispare, uneori,
între pauzele din el, apoi revine şi se strecoară
atent printre picioarele cuiva, ca să nu fie strivită. Mai pot să zîmbească uneori celor care
nu dorm mult ca să se joace cu ele. Un fel de
spirit pe care îl văd mai ales bătrînii. De ce

Alunec… şi dispar în beznă,
Te simt acum în preajma mea.
Suflarea ta, mi-e moale pernă,
Îţi simt atingerea, abia.

ei? E de ajuns să-şi acopere ochii cu palma
pentru un minut, apoi să-şi crape degetele şi-i
zărea, zîmbind, mereu dornici de viaţă, copiii
bătrîni din ei.
Şi azi bătrînii se mai fac a uita candelniţa
aprinsă, fiind tentaţi de imaginile ce alunecă
din ungherele întunecate şi vin să le danseze,
să le cînte, să îi încurajeze că mîine vor primi
pensia şi vor putea să-şi procure o bucăţică de
caşcaval, cît să sature şoricelul cu ochi curioşi,
pitit în gaură, unicul salvator al acestor tăceri
de nopţi albe care nu se mai sfîrşesc.
Mai iubeau bătrînii imaginile şi pentru
că se lăsau modelate şi, deseori, luau chipul
copilului mai mic, care a rămas lîngă ei un pic
mai mult decît ceilalţi şi, spre ruşinea lui, şi-l
putea aminti mai bine.
Cînd se termină uleiul din candelă,
imaginile disperate se retrag în unghere cu
profundul regret că nu pot interveni şi se
pierd în bezna care le fură conturul. Bătrînii,
leneş, închid ochii, iar noi, ca şoriceii năvălim la peretele proaspăt şters, segmentîndu-l
şi schiţînd fiecare în colţişorul lui povestea
naratorului călcat în picioare.
Irina Mănulescu

Ion Cotoviţchi

Cine-a spus?

Lăuntrică simt apăsare,
De parcă sufletul s-a strîns
Şi chinul este aşteptarea
Al pasiunii foc aprins.

Cine-a spus că ţara mea
E mică, nu e mare
Şi doar un punctişor micuţ
Pe harta lumii pare.

Numai aici pămîntul sfînt
Căldură mare are,
Numai aici un Nistru e
Şi-un codru-aşa mare.

Ador atingerea uşoară
A degetelor tale, fină
Ce mă sminteşte, mă-nfioară
Ca şi privirea ta senină.

E mică pentru cineva,
Dar mare-i pentru mine
Şi dragostea faţă de ea
Mereu aici mă ţine.

Numai aici Ştefan a fost
Şi-a fost badea Mihai,
Luceafărul, care mereu
În suflet tu îl ai.

Vom fi uitaţi de-acest pămînt
Făcîndu-ne vapori de apă,
Vom fi suflarea unui vînt,
Topindu-ne unul în altul.

Lumina zilei am văzut
Aicea prima dată
Şi doar aici eu am avut
O mamă şi un tată.

Nu este mică ţara mea,
Ea nu are hotare,
Cu oamenii harnici şi voinici
Şi-un cer aşa de mare.

Visez şi întrînsu-mi văd speranţa
Şi cred că el mi-e soarta
A unei dragoste balanţa
Ce ne-a legănat vreodată.

Numai aici am învăţat
Ei limba-aşa de dulce,
Un grai frumos, cum altul nu-i
Ori unde nu te-ai duce,

De-a fi nevoi pentru ea,
Scumpa mea, ţară mică,
Eu cu duşmanii voi ieşi
La luptă fără frică.

Şi viaţa pot să mi-o jertfesc,
Numai să ştiu că-n ţară
Codrul tot cîntă liniştiţi
Din frunze-n primăvară.

Şi unde-i totuşi cel hotar
Că-i vis, ... realitate?
Căci unii spun: iubirea-i dar
Al vieţii blestemate.

O felicitare pentru tine

S

incere felicitări cu ocazia zilei de
naştere maiorilor Igor MOLODOI,
Alexei BRADUŢAN, locotenentului
major Ecaterina BODRUG, locotenenţilor Sergiu Blănuţă, Vasile NEGRU, plutonierilor Ivan IAŢCO, Elena
TUTUNARU, Adrian PAŞA, Veronica
ANTOCI, Rodica BEJENIŢA, sergentului Ana STUPARU şi sergentului inferior Ecaterina DRON. Să aveţi parte
de multă căldură în suflet şi în casă,
bucurie în inimă şi multă sănătate şi
putere de muncă.
Cu respect,
colectivul Brigăzii „Ştefan cel Mare”

La

multi ani locotenentului major
Ecaterina BODRUG! Sărbă-

toarea de azi să-ţi dea sănătate şi putere să lupţi pentru idealurile tale. Să
ai parte numai de clipe minunate, de
bucurii şi fericire alături de familie şi
cei dragi. Să ai puterea să-ţi indeplineşti toate visele şi dorinţele.
Cu respect,
locotenent major Inga Mihailova

Un

sincer „La mulţi ani!“ şi cele
mai frumoase gînduri, sănătate şi fericire doamnei Natalia PRUTEANU cu ocazia zilei de naştere. Să
ne fii mereu frumoasă, iubită şi apreciată.
Cu multă dragoste,
fiica Diana şi soţul Ion.

S

incere felicitări pentru Irina si Andrei POCIUMBAN cu ocazia aniversării căsătoriei. Cei opt trandafiri pe
care i-aţi adunat în cununa vieţii conjugale să se împletească într-un buchet
al împlinirilor, dragostei şi întelegerii.
Cu respect,
familia Pruteanu.

F

elicitări cu ocazia zilei de naştere
maiorilor Radu BURDUJA şi Tudor MARTEA. Vă urăm să fiţi sănătoşi, fericiţi, plini de energie si să aveţi
parte de cele mai frumoase clipe în viaţa personală şi profesională. Rezultate
maxime în tot ceea ce faceţi, căldură şi
dragoste în suflet. La mulţi ani!!!
Cu respect şi apreciere,

colectivul Batalionului cu
Destinaţie Specială.

La

mulţi ani locotenentului major Ianăk
DELI! Visele de azi să devină
realitate. Speranţele de mîine – împliniri. Orice cădere – un pas înainte.
Gîndul bun să te însoţească mereu!
Cu respect,
colegii din Batalionul 22
de menţinere a păcii

La

mulţi ani sergentului Sergiu
POPA, sergentului inferior Mihail SOBOLEV şi soldatului Alexandru OLOI. Numai realizări frumoase,

succes, serviciu uşor şi toate visele să vi
se împlinească.
Cu respect,
colegii din Batalionul 22
de Menţinere a Păcii

S

incere felicitări cu ocazia zilei de
naştere maiorului Eugeniu MARIŢ. “La mulţi ani!”,cele mai frumoase
gînduri de bine şi sănătate.
Cu respect,
locotenent major Inga Mihailova

