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Ceremonia a fost organizată cu 
ocazia participării Armatei Naţionale 
la exerciţiul „Mission Rehearsal Exer-
cise”, iar la eveniment au fost prezenţi 
ministrul Apărării Vitalie Marinuţa şi 
ambasadorul SUA în R. Moldova, Wil-
liam H. Moser.

În cadrul evenimentului, Coman-
dantul Suprem a trecut în revistă con-
tingentul militar şi le-a urat succes la 

exerciţiul din Germania. Preşedintele a 
discutat cu ofiţerii superiori despre pre-
gătirea efectivului, echipamentul militar 
şi misiunile pe care le vor îndeplini, iar 
la final s-a fotografiat cu aceştia într-o 
poză de grup.

Subliniem că  Armata Naţională va 
detaşa la exerciţiul desfăşurat la baza 
militară din Hohenfels, Germania, 120 
de militari profesionişti. Militarii mol-

doveni vor desfăşura în comun cu sub-
unităţile naţiunilor partenere operaţiuni 
de patrulare, escortare, deplasare, trans-
portare şi sprijin. Scopul exerciţiului 
este evaluarea nivelului de pregătire a 
subunităţilor pentru rotaţia trupelor în 
cadrul misiunilor internaţionale.

„Domeniul de apărare şi securitate 
trebuie să se dezvolte, iar militarii Ar-
matei Naţionale trebuie să obţină noi 
cunoştinţe şi noi experienţe, căci stînd 
pur şi simplu în cazărmi, această expe-
rienţă nu vine. Coparticipînd cu forţele 
militare din alte ţări la asemenea exer-
ciţii, care pun accentul pe abilităţile 
trupelor de menţinere a păcii, militarii 
noştri vor obţine noi cunoştinţe şi de-
prinderi”, a declarat preşedintele interi-
mar, Marian Lupu.

De menţionat că exerciţiul „Mission 
Rehearsal Exercise” este organizat de 
Comandamentul European al Corpului 
de Infanterie Marină al SUA. Cheltuie-
lile asociate cu participarea contingen-
tului Armatei Naţionale în exerciţiul din 
Germania, precum transportarea, caza-
rea şi diurna militarilor, vor fi suportate 
de Comandamentul SUA în Europa.

„Acest exerciţiu va ajuta Moldova 
să-şi întărească capabilităţile existente şi 
să-şi dezvolte deprinderi noi pentru par-
ticiparea în operaţiuni internaţionale”, a 
opinat ambasadorul SUA în R. Moldo-
va, William H. Moser, care consideră că 
pentru militarii Armatei Naţionale exer-
ciţiul respectiv este o experienţă unică.

La rîndul său, ministrul Apărării Vita-
lie Marinuţa a specificat că pregătirea tru-

pelor de menţinere a păcii este o prioritate 
în Armata Naţională, iar militarii noştri 
vor reprezenta cu cinste R. Moldova.

„În conformitate cu planurile de 
dezvoltare a Armatei Naţionale, subuni-
tăţile de menţinere a păcii urmează să fie 
certificate în acest an pentru îndeplinirea 
operaţiunilor la nivel internaţional. Din 
acest considerent, sînt convins că acest 
exerciţiu va spori pregătirea efectivului 
nostru pentru atingerea acestui dezide-
rat”, a declarat cu referire la detaşarea 
contingentului militar în Germania, mi-
nistrul Apărării, Vitalie Marinuţa.

Menţionăm că Armata Naţională par-
ticipă în premieră la exerciţiul „Mission 
Rehearsal Exercise”. Revenirea contin-
gentului Armatei Naţionale în R. Moldo-
va este planificată pentru 26 februarie.

ArmAtA NAţioNAlă detAşeAză 
uN coNtiNgeNt îN germANiA

Arta militară nu se învaţă în cazărmi, dar în poligoane-
le de instruire. declaraţia respectivă a fost făcută de 

preşedintele interimar al r. moldova, comandant suprem 
al Forţelor armate, marian lupu, în cadrul unei ceremonii 
militare, desfăşurate la sediul ministerului apărării.
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Vitalie Marinuţa s-a familiarizat cu infrastructura 
liceului, baza de pregătire, condiţiile de şcolarizare 
şi hrană a sportivilor. Ministrul Apărării a vizitat sălile 
de clasă şi a asistat inclusiv la cîteva antrenamente 
la judo, haltere şi gimnastică.

Pentru a încuraja performanţele elevilor din Lice-
ul-internat, ministrul Apărării a donat administraţiei 
un lot de inventar sportiv pentru diferite discipline 
de sport. De asemenea, ministrul Apărării şi-a expri-
mat convingerea că în viitor Ministerul Apărării 
va identifica de comun cu administraţia liceului mai 
multe activităţi de colaborare.

„Mă bucură faptul că la cei 10 ani de la înfiin-
ţare, Liceul-internat municipal cu profil sportiv din 
Chişinău are un palmares impresionant, atît la nivel 
naţional, cît şi internaţional”, a subliniat ministrul 
Vitalie Marinuţa. „Pentru ca elevii din acest liceu 
să obţină performanţă, vrem ca ei să nu ducă lipsă 
de nimic, iar după finalizarea studiilor, dorinţa mea 
este ca ei să se regăsească şi în rîndurile Armatei Naţi-
onale”, a concluzionat ministrul Apărării.

Directorul liceului, Maria Gabuja, susţine că între 
Liceul-internat municipal cu profil sportiv din Chişi-
nău şi Ministerul Apărării există premise frumoase 
de colaborare.

„Deoarece majoritatea elevilor din liceul nostru 
sînt băieţi, pentru aceştia există oportunităţi clare 
să-şi continue ulterior studiile la Academia Militară 
“Alexandru cel Bun”. Totodată, sînt recunoscătoare 

Ministerului Apărării pentru susţinerea pe care ne-o 
acordă cu diferite ocazii, în special cînd avem nevoie 
de fanfara militară”, a specificat Maria Gabuja.

De menţionat că Liceul-internat municipal cu pro-
fil sportiv este o pepinieră de talente. Printre cei mai 
cunoscuţi discipoli ai instituţiei sînt Olga Cristea, 
campioană mondială la atletism, Vladimir Mihalachi 
şi Hariton Ivanov, campioni mondiali la kayak-canoe, 
şi halterofilii Ghenadie, Alexandru şi Iurie Dudoglo.

Administraţia liceului susţine că în cadrul Lice-
ului-internat municipal cu profil sportiv, disciplinele 
de studii sînt îmbinate armonios cu antrenamentele 
sportive. Rezultatele anului de studii 2010 — 2011, 

denotă că liceul a avut 36 de elevi eminenţi şi 64 de 
proeminenţi.

În Liceul-internat municipal cu profil sportiv 
din Chişinău îşi fac studiile anual circa 520 de elevi, 
care practică 14 discipline de sport. În cei 10 ani 
de activitate, sportivii liceului au adjudecat în cadrul 
campionatelor municipale şi naţionale 3 400 medalii 
şi diplome, iar la campionatele mondiale şi europene 
au obţinut circa 50 de locuri premiante.

Liceul-internat municipal cu profil sportiv din 
Chişinău este situat în sectorul Buiucani al capitalei 
şi a fost fondat în anul 2001.

Guvernul a aprobat o hotărîre care 
prevede că începînd cu 1 ianuarie 2012, 
salariile de bază pentru militari, efectivul 
de trupă şi corpul de comandă, angajaţi 
în serviciul organelor apărării naţionale, 

securităţii statului şi ordinii publice, sala-
rizaţi în baza reţelei tarifare unice se vor 
stabili cu aplicarea indicelui de prioritate 
intersectorială k=1,25.

Aceasta va asigura o majorare a sala-
riilor în mediu cu 19% la circa 20 mii 
de angajaţi din organele apărării naţiona-
le, securităţii statului şi ordinii publice. 
Necesarul de mijloace financiare pentru 
implementarea acestei norme este esti-
mat la 154 mil. lei, mijloace planificate 
în Bugetul de stat pentru anul 2012.

De menţionat că hotărîrea respecti-
vă a fost elaborată conform prevederilor 

Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 
2005 cu privire la sistemul de salarizare 
în sectorul bugetar, precum şi conform 
prevederilor cadrului bugetar pe termen 
mediu 2012–2014.

Ministrul Apărării Vitalie Marinuţa 
a prezentat documentul în cauză în şedin-
ţa plenară a legislativului. Distincţia 
va fi conferită cu ocazia celor 20 de ani 
de la începutul conflictului armat pen-
tru apărarea integrităţii şi independenţei 
R. Moldova şi va fi înmînată în semn 
de apreciere a contribuţiei pentru apăra-
rea integrităţii ţării.

De menţionat că pentru confecţiona-
rea distincţiei nominalizate, a legitimaţiei 
şi a cutiei capitonate aferente acesteia, 
din fondul de rezervă al Guvernului vor 
fi alocate aproximativ 5 mln 320 mii lei. 
Crucea comemorativă va fi acordată celor 
circa 28 mii de participanţi la acţiunile 
de luptă. Distincţia va fi oferită milita-
rilor aflaţi în serviciul activ, rezervişti-
lor chemaţi la concentrare, voluntarilor 
şi colaboratorilor organelor afacerilor 
interne. Totodată, medalia va fi înmînată 
colaboratorilor securităţii statului, sis-
temului penitenciar, incluşi în efectivul 
unităţilor militare şi structurilor speciale 
aflate pe poziţii de luptă, dar şi celor dele-
gaţi în aceste unităţi pentru îndeplinirea 
unor misiuni speciale în scopul eficienţei 
acţiunilor de luptă.

Medalia „Crucea comemorativă. Par-
ticipant la acţiunile de luptă pentru apăra-
rea integrităţii şi independenţei Republicii 
Moldova (1991-1992)” se confecţionează 
din tombac patinat de culoare cenuşie. 
Aceasta reprezintă o cruce cu braţele 
egale emailate alb, avînd extremităţile 

labate în unghi, înscrisă într-un cerc ima-
ginar cu diametrul de 35 mm. Crucea are 
în centru un medalion rotund emailat alb, 
înconjurat de o cunună de stejar, cuprin-
zînd compoziţia aurită a Stemei de Stat 
a Republicii Moldova, păstrînd cromatica 
originală a stemei doar în scutul central 
(tăiat, roşu şi albastru, cu un cap de bour 
broşînd, însoţit între coarne de o stea 
cu opt raze, jos în dextra de o roză heral-
dică, iar jos în senestră de o semilună 
conturnată.

În conflictul armat din 1991-1992, 
au participat circa 29 mii de persoa-
ne, dintre care 286 au decedat, iar alte 
284 au rămas invalizi de gradele I, II şi 
III. În Armata Naţională activează în pre-
zent 64 de veterani ai conflictului armat 
pentru apărarea integrităţii teritoriale 
şi independenţei R. Moldova.

La 2 martie se împlinesc 20 de ani 
de la conflictul armat de pe Nistru. Ziua 
de 2 martie a fost proclamată Ziua Memori-
ei de către legislativul ţării în anul 2011.

distiNcţii lA ziuA 
memoriei

Parlamentul republicii mol-
dova a adoptat în lectură 

finală proiectul de lege privind 
instituirea medaliei „crucea co-
memorativă. participant la acţi-
unile de luptă pentru apărarea 
integrităţii şi independenţei re-
publicii moldova (1991-1992)”.

Potrivit colonelului Eduard Ohladciuc, 
şeful Direcţiei Personal, distincţiile 
au fost oferite în semn de înaltă apreciere 
şi recunoaştere a contribuţiei la realiza-
rea activităţilor militar-patriotice în anul 
2011. Sursa citată a subliniat că persoa-
nele care s-au remarcat în acest domeniu 
au fost decorate cu insigna „Recunoştinţă” 
şi medalia „În Slujba Patriei”.

Ministrul Apărării Vitalie Marinuţa 
a menţionat că noţiunea de patriotism 
trebuie reabilitată în societatea moldove-
nească, iar Armata Naţională are datoria 
de a educa generaţiile în creştere în spiritul 
devotamentului faţă de neam, ţară, tradiţii, 
istorie, simboluri şi idealuri naţionale.

„Educaţia militar-patriotică este 
importantă sub diverse aspecte, deoarece 
formează tinerilor conştiinţa de patrio-

tism şi dezvoltă sentimentul de respon-
sabilitate pentru destinul ţării”, a declarat 
ministrul Apărării. „În acest context sînt 
recunoscător tuturor persoanelor care con-
tribuie în măsura posibilităţilor, la edu-
caţia militar-patriotică. Am convingerea 
că şi pe viitor vom găsi împreună resur-
sele necesare şi vom dovedi ca şi pînă 
acum, dăruire faţă de propagarea tradiţi-

ilor militare şi valorilor naţionale”.
De menţionat că pe parcursul anu-

lui precedent la nivel naţional au fost 
desfăşurate diverse activităţi cu caracter 
militar-patriotic. În şirul acestor activităţi 
se înscriu: „Ziua recrutului”, „Ziua uşilor 
deschise”, „Ziua unică de încorporare”, 
„Jurămîntul militar”, Spartachiada repu-
blicană la jocurile militar-sportive, etc.

respectul peNtru cultivAreA 
vAlorilor pAtriotice

un grup de veterani şi re-
prezentanţi ai societăţii 

civile şi bisericii au fost deco-
raţi cu distincţii ale ministerului 
apărării.

veşti buNe: 
sAlArii mAi mAri!

Circa 20 mii de angajaţi din 
organele apărării naţiona-

le, securităţii statului şi ordinii 
publice vor primi de la 1 ianua-
rie 2012 salarii mai mari.
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Pentru onoare! 
             Pentru Patrie! 
                        Pentru tricolor!

dAr diN dAr copiilor dotAţi

ministrul apărării vitalie marinuţa 
a efectuat o vizită de familiariza-

re la liceul-internat municipal cu profil 
sportiv din chişinău.
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- Care sînt obiectivele pentru 
noul an de instruire? Pe ce se va 
pune accentul în cele 12 luni?
- Misiunile de bază pentru Ar-

mata Naţională pentru acest an sînt 
următoarele: continuarea restructu-
rării Armatei Naţionale şi adaptarea 
structurilor acesteia la standardele 
occidentale, continuarea dezvol-
tării sistemului nou al capacităţii 
de luptă, asigurarea executării mi-
siunilor contingentului militar în 
Zona de Securitate a Republicii 
Moldova, perfecţionarea sistemului 
de conducere, restructurarea şi ope-
raţionalizarea forţelor, continuarea 
pregătirii militarilor pentru partici-
parea la misiunile internaţionale de 
menţinerea a păcii sub egida ONU 
sau OSCE, modernizarea şi înzes-
trarea Armatei Naţionale, perfecţi-
onarea şi reconversia infrastructurii 
militare, folosirea eficientă a opor-
tunităţilor oferite de programele de 
asistenţă străină şi perfecţionarea 
sistemului bugetar şi management 
al personalului.

- Cît de important este aspectul 
practic şi cît timp vor petrece 
militarii în poligoanele de in-
strucţie?
- Deja al treilea an Armata Na-

ţională se conduce după un nou 
program de instruire, pe care l-am 

implementat deja în trupe. Mă re-
fer, în special, la faptul că după 
încorporare efectivul este pregătit 
în două unităţi de instrucţie, unde 
se desfăşoară instruirea iniţială a 
militarilor timp de şase săptămîni 
şi, ulterior, ei primesc destinaţia 
în forţele operaţionale ale Armatei 
Naţionale. Anume acolo ei studiază 
specialitatea militară şi îndeplinesc 
exerciţii de închegare a grupelor, 
plutoanelor şi companiilor. Deci 
mergem de la simplu la complicat, 
de la teorie la practică. Pentru anul 
curent sînt planificate un şir de acti-

vităţi la centrul de instruire Bulboa-
ca. Însăşi cursul de instruire iniţială 
prevede o etapă de supravieţuire 
timp de trei zile pentru testarea ca-
lităţilor moral-psihologice şi fizice 
ale efectivului. Sînt planificate şi 
aplicaţiile cu implicarea organelor 
centrale de conducere.

- Care sînt aşteptările de la 
acest an în domeniul instruirii 
şi pe ce finalitate se contează?
- Mi-aş dori ca procesul de in-

struire a trupelor, pe care l-am înce-
put anul precedent, să continue. În 
pregătire să atragem atenţie nivelu-
lui pluton-companie cu trageri de 
luptă, inclusiv din sistemele de arti-
lerie. Un alt obiectiv important este 
Batalionul 22 de Menţinere a Păcii, 
care se pregăteşte conform concep-
tului OCC. În acest an este planifi-
cată evaluarea de nivelul doi a ba-
talionului şi dacă această unitate va 
susţine evaluarea, noi vom putea să 
raportăm că sîntem gata pentru exe-
cutarea misiunilor internaţionale de 
pace. Totodată, accente importante 
urmărim  în pregătirea Batalionului 
“Fulger”. Anul trecut a demarat pri-
mul curs de pregătire a forţelor spe-
ciale. Sînt rezultate pozitive, avem 
militari capabili care pot să execute 
orice misiune. 

Pentru conformitate 
locotenent major Denis RotaRu

Interviu cu general de brigadă Vitalie StoIan,  
şef interimar al Marelui Stat Major, comandant al armatei naţionale

ArmAtA îN 2012: 
coNtiNuăm reformA

Pulsul armatei

Comandantul Academiei Militare, 
colonelul Mihail Bucliş, a înmînat certifi-
catele absolvenţilor, urîndu-le mult succes 
în cariera profesională.

Potrivit şefului Centrului Lingvistic, 
maior Ludmila Ianovici-Pascal, 36 mili-
tari din marile unităţi, unităţile militare 
şi instituţiile Armatei Naţionale au finalizat 
cursurile intensive de bază şi intermediar 
de studiere a limbii engleze. Durata peri-
oadei de instruire a constituit 19 săptămîni, 
avînd drept obiectiv principal dezvoltarea 
performanţelor lingvistice la cele patru 
deprinderi (citire, ascultare, vorbire, scri-

ere). Şeful Centrului Lingvistic a specificat 
că la final studenţii au fost evaluaţi în con-
formitate cu criteriile STANAG 6001, uti-
lizîndu-se testul STANAG bi-nivel 1-2 
şi 2-3. „Calitatea suportului metodologic 
al predării şi selecţia exigentă a studenţilor 
a avut drept rezultat un procent prioritar 
al candidaţilor promovaţi cu calificati-
ve bune”, a subliniat maiorul Ludmila 
Ianovici-Pascal.

De menţionat că centrul din cadrul 
Academiei Militare a Forţelor Armate 
„Alexandru cel Bun” are drept scop imple-
mentarea concepţiei cu privire la instruirea 
lingvistică în Armata Naţională şi racor-
darea procesului de instruire lingvistică 
la imperativele timpului.

Pînă în prezent, circa 747 militari 
au fost instruiţi în cadrul centrului respec-
tiv, iar activităţile didactice desfăşurate 
au dus la progrese remarcabile în direcţia 
ridicării nivelului de pregătire în dome-
niul limbilor străine, cu accent pe limba 
engleză.

Un grup de militari ai Armatei Naţionale au absolvit 
cursul de limbă engleză

36 de militari şi angajaţi ci-
vili ai armatei naţionale 

au primit, la 20 ianuarie, diplome-
le de absolvire a cursului de lim-
bă engleză desfăşurat în cadrul 
centrului lingvistic al academiei 
militare „alexandru cel bun”.

eNglish: Why Not? 

- Care este cifra alocaţiilor 
bugetare pentru Ministerul Apă-
rării în 2012  şi spre ce domenii 
prioritare vor fi redirecţionate?
- Conform Legii bugetului pentru 

anul 2012 pentru întreţinerea Arma-
tei Naţionale sînt prevăzute mijloace 
financiare în sumă de 249 653,7 mii 
lei.  Aceste mijloace sînt repartizate în 
felul următor:

Cheltuielile de personal (achita-
rea salariilor, contribuţiilor sociale şi 
medicale) se estimează în sumă de 
170893,2 mii lei şi deţin ponderea 
majoră în structura bugetului Minis-
terului Apărării, circa 69% şi acoperă 
practic integral necesitatea mijloace-
lor financiare în acest scop, inclusiv 
majorările de salarii planificate pentru 
anul curent atît pentru angajaţii civili, 
cît şi pentru militari.

Cheltuielile curente vor constitui 
75 750,5 mii lei, reprezintă circa 30% 
din suma alocată şi acoperă minimul 
necesar stabilit la acest capitol  la ni-
vel de 35 la sută. Cheltuielile curente 
reprezintă partea principală a cheltuie-
lilor de întreţinere a Armatei Naţionale 
şi cuprind alimentaţia, asigurarea cu 
echipament, achitarea serviciilor co-
munale, procurarea medicamentelor, 
combustibilului, diurnele şi alte indem-

nizaţii şi compensaţii pentru efectiv.
Cheltuielile capitale – în sumă de 3 

010,0 mii lei  vor conţine circa 1% din 
bugetul Ministerului Apărării. Mijloa-
cele în cauză acoperă doar 7,4% din 
necesarul minim calculate la capitolul 
cheltuieli capitale, care includ efectu-
area reparaţiilor capitale la un şir de 
edificii aflate în stare avariată.

- Analiza comparativă cu anii 
precedenţi ne dă temei de opti-
mism sau dimpotrivă?
- Comparativ cu anul 2011 (rectifi-

cat), cheltuielile de bază se majorează 
cu 16 396,1 mii lei. Această diferenţă 
presupune indexarea cu 5% a cheltuieli-
lor pentru mărfuri şi servicii, precum şi 
majorarea salariilor (militari prin con-
tract şi angajaţi civili). De menţionat 
că mijloacele financiare alocate pentru 
anul curent nu prevăd careva politici 
sau acţiuni noi.

Bugetul Ministerului Apărării pen-
tru anul 2012 va acoperi doar cheltuie-
lile ce ţin de întreţinerea personalului, 
asigurarea tehnico-materială a milita-
rilor în termen şi parţial achitarea ser-
viciilor comunale.

 - Care ar fi proporţia buge-
tului militar ce urmează să fie 
utilizată în exclusivitate pentru 

militarii în termen?
- Pentru întreţinerea militarilor 

în termen din bugetul Armatei Naţi-
onale în anual 2012 s-au alocat circa 
47000,0 mii lei. Această sumă include 
achitarea soldelor de funcţie, alimen-
taţia, echipamentul, asigurarea medi-
cală, servicii de transport, precum şi 
cheltuieli pentru alte servicii de între-
ţinere. Astfel, ponderea cheltuielilor 
de întreţinere a militarilor în termen în 
bugetul Ministerului Apărării repre-
zintă circa 19%.

 - Ce acoperire vor obţine de 
astă dată sectoarele de asistenţă 
socială şi medicală a militarilor?
- Protecţia socială a militarilor 

prin contract se realizează printr-un 
complex de măsuri: servicii medicale, 
foi sanatoriale, indemnizaţii de trans-
fer dintr-o unitate în alta, asigurarea 
de stat a militarilor, indemnizaţii de 
eliberare a militarilor prin contract. 
Aceste cheltuieli însumează în anul 
2012 circa 5 800 mii lei.

 - De la ecranele televizoare-
lor am văzut declaraţia doamnei 
Buliga referitor la majorările de 
salariu de la 1 ianuarie pentru mi-
litarii Armatei Naţionale. Care ar 
fi consistenţa acestora procentual, 
dar şi în cifre reale?
- Începînd cu 1 ianuarie 2012, pen-

tru militarii prin contract, salarizaţi 
conform Reţelei tarifare unice (din 
unităţile militare), salariile de funcţie 
s-au majorat cu 25%. 

Această majorare s-a estimat prin 
majorarea fondului lunar de salarizare 
pentru militari cu 19 la sută.

Începînd cu 1 octombrie 2012, 
pentru militarii prin contract din Apa-
ratul Central al Ministerului Apărării, 
Marele Stat Major şi comandamentele 

de forţă şi logistic, sporul pentru con-
diţii speciale de activitate se va majora 
de la 40% pîna la 80%. Această majo-
rare va mări fondul lunar de salarizare 
cu 22 la sută.

Pentru majorarea salariilor acestor 
categorii de personal, efortul bugetar va 
fi de circa 16881,3 mii lei, echivalentul 
a 6,8 % din bugetul MA pe anul 2012.

- Ce ne puteţi comunica re-
feritor la impozitele ce urmează 
să fie achitate de militari sau alte 
prevederi din Legea bugetului de 
stat pentru anul 2012 cu impact 
pentru domeniul militar?
- Politica fiscală pentru 2012 pre-

vede că scutirea anuală personală 
la calcularea impozitului pe venitul 
persoanelor fizice s-a majorat cu 540 
lei faţă de anul 2011, de la 8100 lei la 
8640 lei, iar scutirea pentru persoane-
le întreţinute cu 120 lei, de la 1800 lei 
la 1920 lei. 

În acest an impozitul pe venit va 
fi de 7% pe veniturile impozabile de 
pînă la 25200,0 lei anual (2100,0 lei 
lunar) şi, respectiv, 18% pe veniturile 
ce depăşesc această sumă. 

- Vă mulţumim!

Locotenent Mihaela MîRza 

Interviu realizat cu Vitalie BucatarI, 
şeful Direcţiei Economico-Financiare

bugetul ArmAtei: sperANţe sAu iluzii?
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Nicolae este originar din satul Rublenița, raionul Soro-
ca. De mic copil avea un vis, și anume acela de a deveni 
militar. Știa din start că aceasta presupune, în primul rînd, 
o dedicare absolută meseriei și patriei. Pentru el nu e ni-
mic mai sacru decît să-ți aperi părinții și neamul. Inițial, 
atît părinții, cît și prietenii nu au privit optimist alegerea lui 
Nicolae. Ei vedeau acest domeniu prea dur pentru un tînăr 
nehotărît, precum era fiul și prietenul lor pe atunci. A mers 
la acest pas cu gîndul că viitorul aparţine celor cutezători.

Cei trei ani petrecuți în militărie i-au schimbat total-
mente viziunile și aspirațiile. Nu mai este ”băiețașul” de 
odinioară, este un tînăr calculat, înainte de a lua o decizie o 
analizează minuțios, cît despre șotiile adolescentine, afirmă 
că sînt de domeniul trecutului. Școala militară și viața de 
colectiv l-au învățat să fie sociabil, să comunice cu seme-
nii lui, deoarece oamenii sînt diferiți, avînd caractere dife-
rite și totodată fiind personalități puternice. De asemenea 
a învățat să răspundă pentru faptele săvîrșite. Academia 
Militară oferă un mediu educativ diferit de instituţiile de 
învăţămînt civil, care constă în disciplină, străduință, mun-
că individuală, precum și un grad important de coeziune a 
muncii în echipă. Acești factori sînt considerați principii de 
bază într-o instituție militară. 

La Nicolae am descoperit un șir de talente. Atunci 
cînd îi este mai greu se refugiază în cîntec, acolo unde se 
regăsește. Pentru el nu sînt străine nici dansul și nici înotul. 
Mereu a optat pentru un mod sănătos de viață. Mai nou, în 
2011 a participat la competiția din municipiul Chișinău la 
kickboxing, versiunea K1, unde s-a clasat pe locul III.

Potrivit lui, indiferent de ce scop ți-ai pus în viață, tre-
buie să-l urmezi pînă la capăt, și să nu dai înapoi chiar dacă 
nu este exact așa cum ai dorit. 

Nicolae aspiră în continuare să devină ofițer. Se vede re-
partizat în marile unități ale Forțelor Armate, avînd în sub-
ordine subunităţi de militari, cărora să le demonstreze lecții 
practice, dar și teoretic să le explice, astfel punînd accent pe 

comunicarea dintre oameni. Acesta a și fost motivul ce l-a 
determinat să meargă la specialitatea ”transmisiuni”. Ple-
dează pentru cariera militară, susținînd că nu o face doar 
pentru salariul asigurat, ci și pentru oportunitatea de a par-
ticipa la misiuni speciale atît în țară, cît și în străinătate. Nu 
își imaginează o altă viață în afara armatei, nu crede că ar 
putea fi la fel de interesantă și de „colorată”. Camaraderia de 
aici nu se compară cu nimic din cele ce a mai văzut, consi-
deră că odată formată, această prietenie poate dura o viață.

Armata te provoacă la o întrecere permanentă cu tine 
și cu ceilalţi, te menţine într-o formă fizică și psihică de in-
vidiat, îţi oferă un mediu de muncă dinamic, organizat și 
competitiv, declară Nicolae Stăviţă, pășind în cadenţa mi-
litarilor fruntași.

Locotenent natalia anDronachI 

Militarul la datorie

soroceANul 
Apt de performANţe

sergent major nicolae stăviţa îşi face stu-
diile la academia militară” alexandru cel 

bun ” din anul 2009. actualmente este student 
în anul iii la specialitatea ”transmisiuni” şi 
pentru că s-a dovedit a fi student exemplar, as-
tăzi îndeplineşte funcţia de locţiitor comandant 
de pluton. 

Potrivit locotenent-colonelului M. 
Semionov, şeful Secţiei geniu a Armatei 
Naţionale, prezenţa ostaşilor la concurs  
s-a datorat promovării tradiţiilor de iar-
nă, dar şi în scopul  educaţiei moral–spi-
rituale a societăţii, cultural – educative 
şi de cultivare a simţului de mîndrie şi 
respect faţă de  cultura neamului a mili-
tarilor Armatei Naţionale.

Participanţii au fost decoraţi cu 2 
diplome de participare, una fiind ofe-
rită de către şeful Secţiei cultură, tu-
rism, tineret şi sport din raionul Stră-

şeni,  iar a doua din partea stareţului 
Mănăstirii „Ţigăneşti”, arhimandritul 
Irinarh. 

Prezenţa militarilor la festivalul de 
colindă a fost înalt apreciată de către 
organizatorii şi gazdele festivalului, 

aceştia din urmă specificînd că s-au 
bucurat nespus de mult de faptul că 
militarii Armatei Naţionale sînt ală-
turi de societatea civilă şi în momente 
de grea cumpănă, dar şi de sărbătorile 
creştine. 

Centrul Operaţional de Comandă - 
punct de comandă al Armatei Na-

ţionale a fost creat, ca unitate militară 
independentă, prin ordinul ministru-
lui Apărării al Republicii Moldova la 
20 ianuarie 2010, avînd misiunea de 
conducere militară cu forţele și capaci-
tăţile desemnate, în vederea organiză-
rii și executării conducerii neîntrerup-
te a punctului de comandă al Armatei 
Naţionale pe timp de pace, cît și în 
situaţii de criză.

Pînă în prezent, efectivul centrului 
a activat cu succes la gestionarea forţe-
lor și mijloacelor pentru prevenirea și 
lichidarea consecinţelor inundaţiilor 
din vara anului 2010, precum și într-o 
serie de aplicaţii și exerciţii în cadrul 
Forţelor Armate ale Republicii Moldo-
va și internaţionale.

Șeful centrului, colonel Alexandru 

Nica, a menţionat că  este menţinută 
colaborarea cu diferite departamen-
te și structuri de forţă din Republica 
Moldova. A apreciat contribuţia fiecă-
rui militar la promovarea unei imagini 
pozitive a Armatei Naţionale în soci-
etate. În acest context, colonelul Nica 
a declarat, că aniversarea a II-a de la 
crearea unităţii este nu doar un eve-
niment de bilanţ, dar și un stimulent 
pentru a obţine noi performanţe pen-
tru viitor.

În cadrul ceremoniei oficiale, mi-
litarii Centrului Operaţional de Co-
mandă au fost decoraţi cu medalii 
și diplome de onoare, aceasta fiind o 
dovadă că efectivul centrului dispune 
de profesionalism, devotament faţă de 
patrie și o pregătire bună pentru misi-
unile ce le revin.

Maior Ion curagău

Centrul Operaţional 
de Comandă - 

punct de comandă 
al Armatei Naţionale 
a marcat cea de-a 2-a 

aniversare de la creare

coliNdători 
lA măNăstireA ţigăNeşti

Cu ocazia sărbătorilor de 
crăciun  zece militari în 

termen din cadrul batalionului 
geniu au participat la un fes-
tival de colinde sub genericul 
“colindăm, colindăm iarna”. 
acesta s-a desfăşurat la mă-
năstirea „ţigăneşti” şi a fost 
organizat de către secţia cul-
tură, turism, tineret şi sport 
din  raionul străşeni 

Repere culturale studeNţii militAri  
lA exAmeN

În perioada 9 ianuarie - 1 februarie, curent, studenţii 
Academiei Militare sînt implicaţi la susţinerea examene-
lor de promovare a primului semestru ai anului de studii 

2011-2012.

Potrivit locotenent-colonelului Iurie 
Gîrneţ, locţiitor comandant pentru 

învăţămînt (prorector), studenţii sus-
ţin sesiunea, după care sînt promovaţi 
în semestrul II de studii. Tinerii susţin 
examenele în dependenţă de cursurile 
studiate în timpul semestrului. Forma 
de examinare a studenţilor militari este 
evaluarea scrisă a materiei studiate an-
terior, a subliniat locotenent-colonelul 
Iurie Gîrneţ.

Fiecare sesiune este o treaptă de 
trecere de la un semestru la altul, iar 

sesiunea de vară este una de promova-
re din an în an a fiecărui student militar, 
a specificat locotenent-colonelul Iurie 
Gîrneţ.

De remarcat faptul că studenţii înva-
ţă  în Academia Militară timp de patru 
ani şi la final obţin titlul de licenţiat în 
militărie. În timpul studiilor universita-
re, studenţii au opt sesiuni de evaluare 
curentă şi finală. În cadrul fiecărei eta-
pe de sesiune, tinerii au de susţinut 5-6 
examene fiind evaluaţi cu note.

Locotenent Oxana BaLan

ciFre şi date

grame de gaze reziduale produce o maşină 
medie la 40 km de drum
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În Brigada ,,Dacia”, Cahul a avut 
loc încorporarea tinerilor recruţi. 
296 bravi flăcăi au făcut un pas im-
portant în viaţa lor, pas care urmea-
ză într-un mod sau altul să le decidă 
viitorul. 

Din timp au fost realizate toate 
pregătirile pentru a-i întîmpina, astfel 
încît acestora le-au fost deschise por-
ţile unităţii cu marșul orchestrei, iar 
toţi viitorii dascăli-militari și-au nu-
mărat boboceii. A urmat examinarea 
medicală a fiecărui recrut, pregătirea  
dosarelor, convorbiri cu fiecare nou-

venit, frezarea, îmbăierea și, respec-
tiv, cazarea și hrana.

Potrivit locotenent-colonelului 
Vitalie Caraman, șef interimar stat 
major, locţiitor comandant briga-
dă, la 19 ianuarie a fost organizată 
o adunare unde a fost relatată istoria 
unităţii, a fost prezentat comanda-
mentul instituţiei militare. A urmat 
o ședinţă informativă, scopul căre-
ia a fost de a familiariza recruţii cu 
conducerea ţării și conducerea Mi-
nisterului Apărării. tinerii soldaţi 
au fost binecuvîntaţi de către preotul 
militar Veaceslav Hortolomei.

Conform programului de pregă-
tire militară, recruţii vor demara un 
curs de iniţiere în arta militară, ei 
vor fi familiarizaţi cu regimul cazon 
și condiţiile de instruire. Aceștia vor 
studia regulamentele militare, ar-
mamentul și tehnica din dotare, iar 

la finalul acestuia vor fi repartizaţi 
pentru îndeplinirea serviciului mi-
litar în termen în unităţile militare. 
Zilnic fiecare șef de serviciu, timp 
de 30 minute, discută și informează 
tinerii ostași despre domeniul său 
de activitate și beneficiile acestuia, 
a mai adăugat locotenent-colonelul 
Vitalie Caraman.

Pe 3 februarie va avea loc de-
punerea juramîntului militar, unde 
sînt invitaţi părinţii, rudele și toţi 
doritorii pentru a sărbători această 
zi importantă pentru orice militar, zi 
în care se va jura credinţă Patriei și 
neamului.

De remarcat este faptul că la 25 
februarie, Brigada “Dacia”, va fi pri-
ma unitate militară care va sărbători 
20 ani de activitate.

 Locotenent Mihaela Mîrza

brigAdA „dAciA”: 
recruţii păşesc cutezător

după ce au marcat frumoa-
sele sărbători de iarnă, 

ofiţerii, dar şi militarii în ter-
men şi-au reluat activităţile 
zilnice cu multă dăruire şi res-
ponsabilitate. 

Potrivit maiorului Valeriu Boteza-
tu, ostașii au beneficiat și de o permi-
sie la baștină cu ocazia sărbătorilor de 
Revelion și Crăciun.

* * *

Data de 15 ianuarie a fost marca-
tă de o masă rotundă, dedicată 

poetului Mihai Eminescu. Programul 
a prevăzut un recital de poezie, date 
biografice din viața marelui poet. Sco-
pul organizării acesteia este de a culti-
va valorile culturale ale neamului, de 
a insufla moral-spiritualul în educația 
militar-patriotică a tinerei generații. 

* * *

Militarii au participat pe 19 ianu-
arie la slujba de sfinţire a ape-

lor cu ocazia sărbătorii de Bobotează. 
Astfel ei au asistat la un serviciu divin 
de sfinţire a apei ținut de un preot. În 
tradiția populară, Boboteaza este o 
sărbătoare dedicată purificării naturii, 
și mai ales a apelor, de forțele răului. 
Boboteaza a fost și cea care a marcat 

sfîrșitul sărbătorilor de iarnă. 

* * *

Recent în unitate au fost încorporați 
tineri soldați. Acum toată activi-

tatea conducerii este axată pe pregăti-
rea ostașilor. Recruţii sînt familiarizaţi 
cu regimul de cazarmă și condiţiile 
de instruire. Aceștia vor studia re-
gulamentele militare, armamentul și 
tehnica din dotare. Ulterior la data de 
10-11 februarie ei urmează să depună 
jurămîntul militar.

De menționat că încorporarea tine-
rilor se desfășoară în lunile aprilie-iulie 
și octombrie-ianuarie, comparativ cu 
perioada mai-iunie și noiembrie-de-
cembrie care erau în vigoare anterior. 
termenul de încorporare a fost extins 
la propunerea Ministerului Apărării, 
iar măsura a fost aprobată de legislati-
vul țării pentru a îmbunătăţi examina-
rea medicală a recruţilor.

Locotenent 
natalia anDronachI

stArt promiţător 
îN brigAdA “moldovA”

soldaţii brigăzii i infanterie motorizată ”moldova”, dis-
locată în municipiul bălţi, au întîmpinat noul an cu 

noi speranţe, acestea fiind însoţite şi de o masă bogată 
de sărbătoare. cu prilejul sărbătorilor de iarnă unitatea a 
desfăşurat activităţi cu caracter cultural şi educativ - con-
cursuri la cele mai bune urături, colinde, scenete, amena-
jarea de sărbătoare a cazărmilor şi unităţii militare.

La ședinţă au participat conducă-
torii catedrelor din 12 universităţi, iar 
comandantul Armatei Naţionale a dat 
o notă bună pregătirii studenţilor, spe-
cificînd că există, totuși, unele carenţe. 
Printre acestea se numără lipsa unei 
metodici unice de predare și evalua-
re finală, nerespectarea în totalitate 
a legislaţiei ce reglementează activita-

tea catedrelor, precum și unele lacune 
în programul de instruire. Pentru eli-
minarea neajunsurilor, generalul Stoian 
a dispus crearea unui grup de lucru, 
din componenţa căruia vor face parte 
ofiţeri ai Direcţiei instruire și doctrine 
și reprezentanţi ai catedrelor militare.

Potrivit șefului secţiei instruire 
întrunită a Direcţiei instruire și doc-
trine, locotenent-colonel Octavian 
Varzari, la ora actuală în Republica 
Moldova sînt înregistrate 12 catedre 
militare, în cadrul cărora procesul 
de instruire este asigurat de aproxi-
mativ 130 de cadre didactice. Procesul 
de instruire se desfășoară în două 
etape, cu o durată de trei luni fie-
care. La prima etapă absolvenţilor 
li se acordă gradul „sergent în rezer-
vă”, la cea de-a doua – „locotenent 
în rezervă”. Din 2002, cînd a fost 
înregistrată prima catedră militară, 
și pînă la ora actuală în total aproxi-
mativ 44 de mii de studenţi au absolvit 
cursul de instruire militară.

În dimineaţa zilei, Vitalie Marinuţa 
și cîteva sute de enoriași, între care 
un grup de militari și lotul naţional 
de rugby, au asistat la un serviciu 
de sfinţire a apei denumit „Agheasma 
Mare”. În calitate de creștini ortodocși 
de rit vechi, enoriașii au luat apă sfin-
ţită după o slujbă îndelungată ţinută 
de un sobor de preoţi. Aceștia au stro-
pit cu agheasmă enoriașii, iar ulteri-
or au fost primii care s-au scufundat 
în apa rece ca gheaţa din lacul aflat 
în curtea mănăstirii.

Spălatul sau scufundarea în apă 
a devenit unul din momentele de refe-
rinţă care marchează sărbătoarea bote-
zului lui Iisus Hristos la Mănăstirea 
Ţigănești. Purificarea și alungarea 
spiritelor malefice prin scufundarea 
în apă au transformat Mănăstirea 
Ţigănești într-un loc de pelerinaj 
al credincioșilor. În acest sens, pentru 
lotul naţional de rugby practica de scu-
fundare în apă de Bobotează a devenit 
o tradiţie, iar în acest an rugbiștii l - 
au invitat la acest ritual pe ministrul 
Apărării, Vitalie Marinuţa.

Dacă rugbiștii s-au mai scu-
fundat anterior în lacul mănăsti-
rii de Bobotează, pentru ministrul 
Apărării aceasta a fost o premieră 
absolută.

„Am venit să marchez Boboteaza 
la Mănăstirea Ţigănești pentru 
a cinsti această sărbătoare creștină 
împreună cu lotul naţional de rugby. 
A fost o invitaţie originală din par-
tea lor pe care n-am putut să o refuz. 
Consider că scufundarea în apă 
de Bobotează este o frumoasă tradi-
ţie care merită păstrată, deoarece scu-
fundarea în apa rece este un exemplu 

de fortificare a imunităţii și promo-
vării modului sănătos de viață. Or, 
expresia “O minte sănătoasă într-un 
corp sănătos!’ este foarte actuală”, 
a declarat ministrul Apărării.

De menţionat că Boboteaza este 
ultima zi a ciclului sărbătorilor de anul 
nou, marcată în calendarul creștin 
de celebrarea Botezului Domnului, 
dedicată purificării mediului încon-
jurător, în special a apelor, de for-
ţele malefice. Potrivit tradiţiei, în 
ziua Bobotezei predomină practicile 
de purificare prin stropire cu agheas-
mă și de botezare a credincioși-
lor, la care poporul a adăugat rituri 

de alungare a spiritelor malefice: spă-
latul sau scufundarea în apa rîurilor 
și lacurilor, împușcăturile, aprinderea 
focurilor, afumarea oamenilor, vitelor 
și gospodăriilor.

44 mii de tiNeri 
Au Absolvit 

cAtedrele militAre

Îmbunătăţirea nivelului de pre-
gătire la catedrele militare 

este un obiectiv prioritar al con-
ducerii armatei naţionale pen-
tru anul curent de instrucţie. 
declaraţia fost făcută de şeful 
interimar al marelui stat major, 
comandantul armatei naţiona-
le, generalul de brigadă vitalie 
stoian, în cadrul şedinţei de bi-
lanţ a şefilor catedrelor militare, 
desfăşurată la sediul ministeru-
lui apărării.

boboteAzA lA măNăstireA 
ţigăNeşti

ministrul apărării vitalie 
marinuţa şi un grup de 

militari a participat, la 19 ia-
nuarie, la slujba de sfinţire 
a apelor cu ocazia sărbăto-
rii boboteaza şi scufundatul 
în apă la mănăstirea ţigăneşti, 
raionul străşeni.

ciFre şi date

oraşul new York are 
peste 12.000 de kilometri 

de străzi
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 „Am fost foarte bucuroşi cînd 
am aflat că fiul nostru va pleca la 
armată. Sîntem convinşi că se va în-
toarce acasă un bărbat adevărat. Tot-
odată, ca şi orice părinţi ne facem 
griji pentru el. Dar avem încredere 
în armată şi sperăm că se va întoar-
ce viu şi sănătos”, ne-a relatat Nina 
Guţul, mama unui recrut. 

Iar în acel moment în curtea Co-
misariatul era o atmosferă pozitivă. 
Recruţii trăiau o stare de „euforie”. 
Majoritatea din ei şi-au făcut noi 
prieteni chiar pe platoul Centrului 
Militar, cu care discutau dorinţe-
le de a îndeplini serviciul militar 
în unitatea militară preferată. „Eu 
mi-aş dori să îndeplinesc serviciul 
militar în Batalionul 22 de Menţi-
nere a Păcii. În această unitate este 
un colectiv divers. Fiecare ostaş are 
calităţile sale speciale, care ajută la 
îndeplinirea misiunilor formulate 
întregului batalion. Cred că eu tot 
m-aş regăsi în acest colectiv. Mai 
mult ca atît, îmi place lucrul pe ca-
re-l îndeplineşte Batalionul 22 şi 
faptul că există oportunitatea de a 
pleca peste hotarele ţării în misiuni 
pacificatoare sau la aplicaţii militare 
internaţionale”, ne-a povestit recru-
tul Andrei Lungu. 

Noul regim din unitate, noul co-
lectiv, despărţirea de părinţi… toate 
acestea nu-i speriau pe viitorii apă-
rători ai patriei. Se pare că în acel 
moment tinerii nici nu doreau să se 
gîndească la greutăţile vieţii cazone 
care îi aşteaptă în viitorul apropiat. 
Doar cîţiva dintre ei stăteau îngîn-
duraţi lîngă panoul, pe care era afişat 
ziarul „Oastea Moldovei”, şi citeau 
ultimele noutăţi din viaţa armatei. 
Unul dintre aceştia era Anatolie 
Portco. L-am întrebat ce informaţie 
cunoaşte despre armată şi ne-a spus 
că ştie multe lucruri din militărie. 
„M-am documentat înainte să vin 
la Centrul Militar. M-au ajutat mult 
atît internetul, cît şi cunoscuţii, care 
mi-au povestit multe lucruri bune 
despre armată şi că este o onoa-
re să îndeplineşti serviciul militar. 
Ştiu sigur un lucru – trebuie să fac 
armata cum au făcut-o toţi bărbaţii 
din neamul meu”, a răspuns 
Anatolie. 

Pe platou nu erau toţi re-
cruţii. O parte din ei treceau un 
examen medical suplimentar în 
cabinetele medicilor militari. 
După cum susţine specialistul 
comisiei medico-militare, co-
lonel-medic în rezervă Gheor-

ghe Praşca, nu este de ajuns să ai do-
rinţă de a face serviciul militar, dar 
trebuie să dispui şi de un organism 
sănătos. „Conform datelor statistice 

fiecare al zecelea recrut necesită in-
vestigaţii suplimentare şi este scutit 
temporar sau în general este consi-
derat inapt pentru serviciul militar”, 
a precizat cu regret medicul. „Cele 
mai frecvente maladii întîlnite la 
recruţi sînt patologiile aparatului 
locomotor printre care piciorul plat, 
scolioza, cifozele toracale…”, a 
adăugat dumnealui arătînd la dosa-
rele recruţilor. 

După ce au fost întocmite toate 

documentele necesare, recruţii s-au 
îmbarcat în cele două autobuze pen-
tru a pleca în Centrele de instruire 
militară. Unul dintre autocare urma 

să-i aducă pe proaspeţii soldaţi 
în capitala de nord a republicii 
în Brigada „Moldova”, iar ce-
lălalt – în oraşul Cahul în Bri-
gada „Dacia”. Conform planu-
lui de pregătire militară aceştia 
vor demara un curs de iniţiere 
în arta militară cu durata de 
şase săptămîni. Soldaţii vor fi 
familiarizaţi cu regimul cazon 
şi cu condiţiile de instruire; vor 

studia regulamentele militare, arma-
mentul şi tehnica din dotare. De ase-
menea, tinerii vor efectua primele 
trageri de luptă şi vor însuşi lecţiile 
de supravieţuire în condiţii de cîmp. 
Iar la finalul acestui curs ei vor fi 
repartizaţi pentru îndeplinirea servi-
ciului militar în termen în unităţile 
militare din garnizoanele Bălţi, Un-
gheni, Cahul şi Chişinău. 

Dmitrii VosiMeRiC

uN pAs importANt îN viAţA mAtură
peste 100 de tineri din municipiul chişinău au fost încorporaţi pentru a îndeplini serviciul militar în unităţile armatei naţionale 

Primul lucru, caracteristic pentru astfel de eveniment, 
pe care l-am observat apropiindu-ne de centrul mili-

tar al municipiului chişinău a fost o mulţime de oameni 
la poartă, care încercau să vadă ce se petrece pe platou. 
erau părinţii, rudele şi prietenii celor, care urmau să plece 
în slujba patriei. deşi au încredere în armată şi în ofiţerii 
care vor fi alături de feciorii lor pe tot parcursul serviciului 
militar, unii părinţi îşi făceau totuşi griji pentru feciori.

ciFre şi date

        ... „M-am documentat înainte 
să vin la Centrul Militar. M-au 
ajutat mult atît internetul, cît şi 
cunoscuţii, care mi-au poves-
tit multe lucruri bune despre 
armată şi că este o onoare să 
îndeplineşti serviciul militar...”! Pentru a face bundeswehr-

ul mai atractiv vor fi alo-
cate 200 de milioane de euro, 
bani ce vor fi direcţionaţi pen-
tru locuinţe pentru familiile re-
cruţilor voluntari şi pentru gră-
diniţe pentru copii acestora.

În prezent armata germa-
nă nu mai are decât 220.000 
de soldaţi activi, dintre care 
188.000 sînt soldaţi de carieră 
sau angajaţi pe durată deter-
minată, iar numărul acestora  
va mai scădea pînă la 170.000.
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– unul din punctele progra-
mului de guvernare prevede ne-
cesitatea participării republicii 
Moldova la acţiuni de stabilizare 
şi menţinere a păcii. credeţi că 
armata naţională deţine poten-
ţialul necesar pentru a îndeplini 
aceste obiective ? 

– Dacă ne referim la misiunea de 
menţinere a păcii pe segmentul de se-
curitate transnistreană, consider că în 
pofida tuturor deficienţelor pe care le 
întîlnește Armata Naţională în activi-
tatea sa, militarii Armatei Naţionale în 
ultimii 20 de ani au demonstrat că sînt 
forţe viabile și capabile să menţină secu-
ritatea și ordinea pe acest segment geo-
grafic. Statistica demonstrează că majo-
ritatea incidentelor care s-au întîmplat 
în această regiune, au purtat semnătura 
altor participanţi la formatul actual de 
menţinere a păcii.

Dacă vorbim despre participarea 
Armatei Naţionale în operaţiuni de 
menţinere a păcii sub egida ONU, 
desfășurate pe întregul glob, atunci 
trebuie să menţionăm că detașamen-
tele care au participat la aceste opera-
ţiuni de menţinere a păcii s-au ispră-
vit cu brio. Militarii care au mers în 
Irak au fost remarcaţi pentru profesi-
onalism în procedurile de deminare.

Consider că este oportun ca osta-
șii Armatei Naţionale să fie implicaţi 
în operaţiuni internaţionale de men-
ţinere a păcii, deoarece aceasta întîi 
de toate asigură profesionalizarea Ar-
matei Naţionale și sporirea interope-
rabilităţii cu forţele altor state.

– actualmente armata naţio-
nală se află într-un amplu proces 
de reformă. Putem vorbi despre 
contribuţia organizaţiei nord-
atlantice în cadrul acestui proces ? 
Se implică ea în reforma militară 
care derulează acum în armată ?

– Reieșind din Pactul de Parte-
neriat Individual dintre Republica 
Moldova și NAtO, printre obiective-
le solicitate Alianţei Nord-Atlantice 
de către Republica Moldova a fost și 
reformarea sectorului de securitate și 
apărare. Aici aș vrea să menţionez că 
în această perioadă din 2006 încoace 
s-au întreprins mai multe activităţi 
care presupun reforme în domeniul 
educaţiei, ne amintim cazul Acade-

miei Militare, care a fost transformată 
cu sprijinul experţilor militari NAtO. 
Ne amintim de draft-urile documen-
telor de bază cum ar fi Concepţia Se-
curitate și Apărare Strategică. Acestea 
la fel au fost elaborate în colaborare 
cu experţii NAtO.

– Deschizînd parantezele, 
nato nu înseamnă doar o forţă 
militară nemijlocit implicată în 
război, dar şi în alte acţiuni cu ca-
racter mai larg.

– Activitatea NAtO la moment se 
bazează pe mai multe criterii sau di-
recţii de menţinere a securităţii. Din 
1991 încoace securitatea nu mai în-
seamnă doar protecţie armată, ci este 
și securitate economică, energetică, 
securitate personală, chiar și securi-
tatea în caz de incendii și calamităţi 
naturale, ceea ce a fost demonstrat în 
cadrul exerciţiului “Codrii 2011”. Pu-
tem spune că activitatea NAtO cu-
prinde mai multe sectoare. Evacuarea 
pesticidelor de asemenea reprezintă 
un obiectiv al NAtO în Republica 
Moldova. De asemenea o prioritate 
este și dezvoltarea Academiei de Ști-
inţe și informatizarea instituţiilor de 
învăţamînt sau a laboratoarelor ling-
vistice deschise la Ministerul Apără-
rii și care contribuie la perfecţionarea 
militarilor.

– care sînt cele mai importan-
te colaborări, proiecte pe care le 

are centrul nato cu Ministerul 
apărării ?

– În ultimii doi-trei ani colaborăm 
destul de activ cu Ministerul Apărării 
și sîntem extrem de recunoscători 
conducerii ministerului și ministrului 
în special pentru că încurajează pro-
movarea valorilor euro-atlantice în 
Republica Moldova. Printre cele mai 
principale proiecte se numără  expo-
ziţia “Armata Naţională în fotografii“ 
inaugurată la sfîrșitul anului 2010 în 
parteneriat cu Centrul NAtO și am-
basada Lituaniei. În 2011 la fel am 
avut o expoziţie de fotografie care de-
monstra contribuţia statelor membre 
NAtO la promovarea democraţiei și 
libertăţii în lume. Reprezentanţii Mi-
nisterului Apărării participă cu regu-
laritate la mesele rotunde organizate 
de către Centrul NAtO, unde se dis-
cută diverse probleme de securitate 
naţională și regională. La fel sîntem 
recunoscători Ministerului Apărării 
pentru posibilitatea de a iniţia un di-
alog între militari și societatea civilă, 
ceea ce se realizează în cadrul proiec-
tului centrelor lingvistice de la unită-
ţile militare, unde aducem la masa de 
discuţii atît militarii, cît și civilii, dar 
și reprezentanţi din mediul academic 
din Chișinău, Bălţi și Cahul.

– ce teme sînt abordate în ca-
drul acestor întîlniri?

– Încercăm, în primul rînd, să ex-
plicăm care sînt capacităţile și prefe-
rinţele NAtO, direcţiile de cooperare 
Republica Moldova-NAtO, de ce Re-
publica Moldova are nevoie de o astfel 
de colaborare etc. Nu în ultimul rind 
încercăm să arătăm că graţie spriji-
nului NAtO au fost realizate sau sînt 
în proces de realizare o serie de pro-
iecte ce vizează securitatea Republicii 
Moldova. Vorbim despre proiectul 
de nimicire a pesticidelor sau cel cu 
referinţă la poluarea în rîurile Nistru 
și Prut. Prin aceste proiecte încercăm 
să dezvoltăm un dialog între militari 
și societatea civilă pentru a depă-
și stereotipul sovietic că Ministerul 
Apărării este o instituţie închisă și 
conservatoare.

Interviu realizat de 
locotenent major Denis rotaru

nicolae VăScăuţan, coordonator de programe  
la centrul de Informare şi Documentare privind nato  
din republica Moldova:

„militArii cAre Au mers  
îN irAk Au fost remArcAţi 

peNtru profesioNAlism”

strict nesecret: Apărare şi securitate

ciFre şi date

- greutatea totală a tuturor oamenilor de pe planetă

Potrivit locţiitorului interimar al 
comandantului pentru învăţămînt (pro-
rector), locotenent-colonelul Gheorghe 
Ţurcanu, grupul de lucru a fost condus 
de Jef Troxell şi a avut drept scop anali-
za postacţiune a semestrului I de bază al 
ciclului de studii superioare I (licenţă) şi 
ciclului II studii superioare postuniver-
sitare masterat.

În cadrul întrevederilor de lucru, ex-
perţii au evaluat succesele şi carenţele 
implementării planului de organizare a 
studiilor în urma muncii depuse timp de 
trei ani între grupul de lucru al Academi-
ei Militare şi al experţilor NATO cu pri-

vire la racordarea studiilor din instituţia 
noastră cu standardele internaţionale, a 
mai subliniat locotenent-colonelul Ghe-
orghe Ţurcanu. 

Grupul de lucru al Academiei Mili-
tare a prezentat şi rezultatele obţinute în 
implementarea planului, lacunele şi suc-
cesele obţinute în urma iniţierii acestuia.

Ca finalitate a întrunirii se remarcă 
faptul că experţii NATO au drept scop 
esenţial ghidarea Academiei Militare în 
elucidarea problemelor apărute în I se-
mestru  şi elaborarea planului de acţiuni 
pentru anul viitor.

Locotenent Oxana BaLan

peNtru reuşitA 
studiilor militAre

La academia militară „alexandru cel bun” a  avut loc 
vizita de lucru a unui grup de experţi nato, care eva-

luează procesul de învăţămînt militar superior implementat 
în instituţie, pentru primul semestru al anului de studii.

Deşi atunci cînd se vorbeşte despre 
militari o mare parte a populaţiei 

face asimilare cu nişte persoane dure  şi 
fără regrete,  sînt şi ei fiinţe umane cu 
mult suflet şi dăruire faţă de oameni şi 
sentimente. La fel şi autorul cărţii ,,Urme 
invizibile” prin natura sa redă în versuri  
dragostea faţă de universul feminin, faţă 
de ţară şi de principii precum demnitate 
şi  onoare, elemente “obligatorii” pentru 
fiecare militar.

Volumul îşi face deschidere cu poezia 
,,Chemare”, versuri de trezire a întregului 
neam care ar trebui să-şi ,,holbeze ochii 
tare “ şi  să facă ,,dreapta socoteală” pen-
tru a închide ,,rana” în ,,toată Moldova”. 
Aceasta ar apărea drept credo nu doar al 
eului liric, ci al oricărui militar. 

Postul nr. 2, Postul nr. 1, Postul nr. 
3 sînt poezii ce reflectă viaţa ostaşului, 
acelui tînar venit să-şi onoreze obligaţi-
unile faţă de ţară şi de neam.

frămîntări şi trăiri filosofice pline 
de învăţături care ne ghidează gîndurile 
spre existenţa plină de lacune ne trezesc 
versurile din Ura, Pe umerii de veacuri, 
Viciul, Foamea de pace, Darul suptului, 
Molitva.

Dragostea faţă de universul feminin 
conturat atît de femeia-iubită, femeia-alea-
să, femeia-mamă, în general orice femeie 
ce a lăsat urme în viaţa eu-lui liric o putem 
citi în Dulcea mea mămică, Liţa Valea, 
Dor, Dedicaţie iubitei, Înger de lumină, 
Tot mai gîndesc la tine, Despărţire, ş.a..

De o deosebită chintesenţă sînt şi 
lucrările în limba rusă, lucrări ce desci-
frează viaţa unui adolescent îndrăgostit.

Atîta fineţe şi ideal, crudă realitate şi 
vis închipuit, dorinţă şi iertare, dragoste 
şi amintire, sfinţenie şi patriotism – pe 
toate le puteţi găsi răsfoind acest mic, 
dar foarte mare volum de poezii, “Urme 
invizibile” de Vitalie Bunduchi.

 Locotenent Mihaela MîRza 

urme iNvizibile… pliNe 
de seNsibilitAte

Un volum inedit de versuri scrise  de către un ofiţer  
al Armatei Naţionale, maiorul Vitalie BUNdUChi

debut
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- Domnule locotenent-colonel, 
care este situaţia în Armata Naţiona-
lă în domeniul respectării drepturi-
lor omului?

- Din moment ce Republica Mol-
dova a semnat convenţiile şi acorduri-
le internaţionale privind protejarea şi 
respectarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, Armata Naţi-
onală ca parte componentă a statului în-
treprinde toate măsurile necesare pentru 
promovarea şi respectarea acestora. Pot 
să spun cu mîndrie că actualmente în ar-
mată nu există nici un caz de încălcare a 
drepturilor omului. La începutul anului 
curent a fost elaborat şi aprobat un plan 

de activităţi şi acţiuni, care vor contribui 
la dezvoltarea culturii drepturilor omu-
lui în Armata Naţională. 

- Ce acţiuni sînt incluse în acest 
plan?
- Conform planului sînt preconizate 

în jur la 20 de acţiuni şi activităţi. O să 

mă opresc la cîteva din ele: elaborarea 
şi implementarea unor programe speci-
ale de instruire în domeniul drepturilor 
omului pentru funcţionarii publici, mi-
litarii, etc.; organizarea decadei dreptu-
rilor omului la nivelul Ministerului Apă-
rării; desfăşurarea în unităţile militare 
ale Armatei Naţionale a disputelor pe 
tematica drepturilor omului; implemen-
tarea planului comun cu Procuratura 
Generală, Judecătoria privind măsurile 
de consolidare a disciplinei militare şi 
respectării ordinii de drept în Armata 
Naţională; instituirea obligativităţii ex-
pertizei medico-legale imediate în toate 
cazurile de pretinse acte de tortură sau 
de alte rele tratamente. Acestea sînt doar 
o parte a lungului şir de acţiuni care ur-
mează să fie îndeplinite în anul 2012. 

- Ce instituţii monitorizează res-
pectarea drepturilor omului în ca-
drul Armatei Naţionale?

- Există cîteva organizaţii, care mo-
nitorizează respectarea drepturilor fun-
damentale ale militarilor. De respectarea 
drepturilor omului sînt preocupaţi atît 

partenerii noştri interni, cît şi cei de peste 
hotare. Comitetele părinteşti ale militari-
lor în termen, avocaţii parlamentari, or-
ganele Procuratorii Generale, toate aces-
te structuri monitorizează respectarea 
drepturilor omului în Armata Naţională. 
Pe lîngă aceasta, periodic se efectuează 
controalele comisiilor OSCE, în compe-
tenţa cărora se află întrebarea dată. 

- În caz dacă li se încalcă drep-
turile, unde se pot adresa militarii 
după asistenţă juridică?

- În caz de încalcare a drepturilor pre-
văzute de legislaţia în vigoare a Republi-
cii Moldova  atît militarii în termen, cît 
şi militarii angajaţi prin contract benefi-
ciază de asistenţă juridică profesionistă. 
În unităţile militare activează ofiţerii pe 
probleme juridice, care pot să acorde mi-
litarilor sprijinul juridic necesar. În afară 
de aceasta, militarii prin contract se pot 
adresa după ajutor la Direcţia juridică a 
Ministerului Apărării şi la Secţia juridică 
a Marelui Stat Major.

 Interviu realizat de  
Dmitrii VosiMeRiC

îN Noul AN păşim cu dreptu’(ri).?!
Nimeni mai presus de lege

Întru executarea prevederilor Hotărîrii parlamentului republi-
cii moldova cu privire la aprobarea planului naţional de acţi-

uni în domeniul drepturilor omului, la începutul anului curent în 
armata naţională a fost elaborat planul de acţiuni în domeniul 
drepturilor omului pe anul 2012. după cum susţine conducerea 
armatei, scopul de bază al acestui plan constă în „asigurarea 
protecţiei şi promovării drepturilor inalienabile şi imprescrip-
tibile ale militarilor, membrilor familiilor acestora garantate de 
constituţia republicii moldova şi de legislaţia în vigoare”. ca 
să aflăm detaliile acestui plan şi ca să cunoaştem mai bine si-
tuaţia privind drepturile omului în armata naţională, l-am învi-
tat la dialog pe coordonatorul în domeniul drepturilor omului, 
locotenent-colonel de justiţie alexandru dragomir, specialist 
principal secţia evaluare a efectivului şi protecţie socială J1 di-
recţia personal. 

Pe parcursul anului 2011 au fost 
înregistrate 284 petiţii, cu 74  petiţii 
mai mult în comparaţie cu anul pre-
cedent.  Din numărul total de petiţii 
(284), prin intermediul Aparatului 
Preşedintelui Republicii Moldova 
au parvenit 12 petiţii; al Secreta-
riatului Parlamentului Republicii 
Moldova –  15 petiţii; al Guvernului 
şi Cancelariei de Stat – 41 petiţii; 
prin cutia pentru petiţii – 16; prin 
poşta electronică – 112;  direct de la 
cetăţeni – 88 de petiţii  şi constitu-
ie  adresările parvenite direct de la 
cetăţeni..

Toate petiţiile au fost luate la 
control şi transmise spre examinare 
şi executare în subdiviziunile Minis-
terului Apărării, Marelui Stat Major 
al Armatei Naţionale şi în instituţiile 
Ministerului Apărării. 

Analizarea petiţiilor parvenite 
în adresa Ministerului Apărării în 
perioada raportată denotă faptul că 
toate petiţiile au fost examinate în 
termenele stabilite de legislaţia în 
vigoare. 

Tematica petiţiilor adresate mi-
nisterului sau ministrului Apărării 
este diversă. Cel mai frecvent au fost 
abordate următoarele probleme: 

-  încorporarea în serviciul mi-
litar prin contract, transferul dintr-o 
unitate în alta, eliberarea din servi-
ciul militar în termen din diferite 
motive -77;

- eliberarea legitimaţiilor de tip 
nou participanţilor la conflictul ar-
mat din 1992, confirmarea partici-
pării la conflict şi acordarea înlesni-
rilor - 46;

-  recalcularea şi indexarea pen-
siilor militare, achitarea compensa-
ţiilor - 35;

- acordarea ajutorului material, 
asistenţei medicale şi a biletelor de 
tratament sanatorial -18;

- confirmarea participării la cel de-
al Doilea război mondial şi acordarea 
statutului de veteran de război -9;

- asigurarea cu spaţiu locativ -17;  
- acordarea gradelor militare – 4;
- diverse - 78.
 Din numărul total de petiţii 

(284) au fost soluţionate probleme-
le abordate în 43 (15%) adresări, 
11(4%) petiţii au fost readresate 
după competenţă în conformitate 
cu art. 7 şi 9 din Legea cu privire 
la petiţionare, 9(3%) petiţii au fost 
anonime şi 14 (5%) petiţii - repetate 
(petiţionarii nu au fost de acord cu 
răspunsurile primite).

La celelalte 207(73%) de petiţii 
au fost expediate răspunsuri cu ex-
plicaţii de rigoare, în conformitate 
cu legislaţia în vigoare.

Activitatea de organizare a audi-
enţelor s-a desfăşurat în conformita-
te cu Hotărîrea Guvernului nr. 689 
din  13 noiembrie 2009 cu privire la 
organizarea audienţei cetăţenilor.

În perioada raportată au fost or-
ganizate şi desfăşurate 24 audienţe, 
în cadrul cărora au fost primite 111 
persoane. Din aceştia: militari ac-
tivi -19(17 %), militari în rezervă 
- 26(23%), membrii familiilor mi-
litarilor - 11(10%), alte categorii de 
cetăţeni – 55 (50%). 

Cel mai frecvent, în audienţe, au 

fost abordate  problemele ce ţin de 
încadrarea sau reîncadrarea în servi-
ciul militar prin contract, scutire de 
la încorporare din diferite motive, 
transfer în altă unitate pentru conti-
nuarea serviciului militar în termen 
– 26,   asigurarea cu spaţiu locativ, 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai  în 
cămine – 17, acordarea de ajutor fi-
nanciar, achitarea compensaţiilor în 
schimbul echipamentului – 16, con-
firmarea participării la conflictul ar-
mat din 1992, eliberarea legitimaţiei 
de tip nou – 12, diverse – 40.   Peti-
ţiile depuse în cadrul audienţelor au 
fost examinate în conformitate cu 
prevederile legislaţiei în vigoare.

Este de menţionat că, pe parcur-
sul   anului 2011, în adresa ministe-
rului au parvenit 19 cereri de acces 
la informaţie, prin care s-au solicitat 
informaţii cu caracter divers. Cere-
rile respective au fost examinate şi 
soluţionate în modul şi termenele 
prevăzute de Legea nr. 982-XIV din 
11.05.2000 privind accesul la infor-
maţie.

Oficial

Notă iNformAtivă
privind examinarea petiţiilor 

adresate ministerului Apărării 
şi audienţa cetăţenilor în perioada 
01 ianuarie – 31 decembrie 2011

În perioada de referinţă, activitatea de examinare a petiţiilor s-a 
desfăşurat în conformitate cu prevederile legii nr.190-Xiii din 

19 iulie 1994 cu privire la petiţionare, decretului preşedintelui 
republicii moldova nr.46-ii din 17 februarie 1997 privind asigura-
rea drepturilor cetăţenilor la petiţionare, Hotărîrii guvernului nr. 
208 din 31 martie 1995 pentru aprobarea instrucţiunilor privind 
ţinerea lucrărilor de secretariat referitoare la petiţiile persoane-
lor  fizice şi juridice, adresate organelor de stat, întreprinderilor, 
instituţiilor şi organizaţiilor republicii moldova cu modificările 
ulterioare. 

Programul de audienţă

ministrul Apărării: 
• în prima şi a treia zi de luni ale lunii curente 
(între orele 14.00 – 19.00) 
• înscrierea pentru audienţă la telefonul:  
25-21-92 sau intern 21-92
• adresa: Policlinica Militară Centrală,  
str. Pietrarilor 1, etajul 2, biroul 210
• Pentru relaţii directe cu publicul în antica-
mera Ministrului apărării este instalat  
telefonul: 24-21-03

şeful marelui stat major  
al Armatei Naţionale,  
comandantul Armatei Naţionale: 
• în prima şi a doua zi de luni ale lunii curen-
te, între orele 14.00 – 19.00 
• înscrierea pentru audienţă la telefonul:  
25-20-17 sau intern 20-17
• adresa: sediul Ministerului Apărării,  
biroul 309, etajul 3

notă: Înscrierea solicitanţilor pentru audien-
ţă se efectuează, zilnic, la telefoanele indicate, 
conform programului de lucru, între orele 
8.00 – 17.00 (cu excepţia zilelor de odihnă și 
de sărbători).
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exercitarea urmăririi 
penale
În total în gestiunea procurorilor 

procuraturii militare Chişinău în peri-
oada vizată a anului 2011 au fost 188 
cauze penale.  

Din numărul total de cauze penale. 
aflate în gestiune, urmărirea penală a 
fost finalizată pe 109 cauze penale, din-
tre acestea, 49 cauze penale în privinţa 
la 64 persoane au fost deferite justiţiei. 
iar pe 60 cauze penale au fost adoptate 
hotărîri fondate de încetare a urmăririi 
penale sau de clasare a cauzelor penale. 
Astfel, din numărul total de cauze pe-
nale încetate, 35 au fost pe motive ne-
reabilitante (30 cu aplicarea art.55 Cod 
penal, iar 5 cauze penale la împăcarea 
părţilor).

În urma eforturilor depuse în vederea 
sporirii operativităţii exercitării urmări-
rii penale, 31 cauze penale (adică 29 %) 
au fost finalizate în termen de pînă la 1 
lună (anul 2010 – 39 cauze penale).

În cadrul urmăririi penale au fost 
înaintate 6 acţiuni civile în sumă totală 
de 20693 lei. 

E necesar de menţionat că în anul 
curent au fost finalizate un şir de do-
sare penale. 

Astfel, din 49 cauze penale expe-
diate în judecată, 15 au fost pe infrac-
ţiunile prevăzute de art.368-370 Cod 
penal; 10 cauze penale - pe infracţiu-
nea de 371 Cod penal; 8 cauze penale 
pe infracţiuni contra patrimoniului (in-
clusiv 4 escrocherii şi 2 tîlhării); cîte 
2 cauze penale pe art.151 şi respectiv, 
287 Cod penal; cîte 1 cauză penală pe 
art.326, 217 1  şi 171 Cod penal, etc. 

Rezultate bune în domeniu au ob-
ţinut procurorii Alexandru Chiriţa (29 
cauze finalizate, din care 13 cauze pe 
24 persoane remise în judecată); Ion 
Bazatin (27 cauze finalizate, din care 
8 cauze pe 9 persoane remise în jude-
cată); Ivan Grosu, cu 21 cauze penale 
finalizate.

O atitudine satisfăcătoare faţă de 
obligaţiile de serviciu la exercitarea 
urmăririi penale au manifestat şi alţi 
procurori. 

activitatea procurorilor  
militari în domeniul  
examinării sesizărilor  
cu privire la infracţiuni
În perioada anului 2011, indicii de 

activitate a procuraturii militare Chişi-
nău la capitolul examinării sesizărilor 
cu privire la infracţiuni au crescut la 
toate compartimente, comparativ cu 
perioada analogică a anului precedent.

În anul 2011, procurorii militari au 

examinat în ordinea art. 274 CPP 357 
sesizări şi informaţii cu privire la in-
fracţiuni, fiind dispusă începerea urmă-
ririi penale în 105 cazuri şi emise 207 
ordonanţe de refuz în pornirea urmări-
rii penale, iar 45 sesizări şi informaţii 
cu privire la infracţiuni au fost remise 
după competenţă altor organe. 

Din datele expuse rezultă că, în 
anul 2011, procurorii militari au dispus 
începerea urmăririi penale în 105 ca-
zuri, ce constituie cu 16 mai mult decît 
în perioada analogică a anului 2010.

În toate cazurile, procurorii militari 
au dispus începerea urmăririi penale în 
conformitate cu prevederile legislaţiei 
penale şi procesual-penale. Cazuri de 
începere ilegală a urmăririi penale n-au 
fost admise.

legalitatea şi ordinea  
de drept
În anul 2011 procurorii militari au 

prezentat în instanţele judecătoreşti 
acuzarea de stat pe 45 cauze penale. 

Instanţele de judecată au deliberat 
28 sentinţe de condamnare la 38 per-
soane. 

În perioada menţionată, instanţele de 
judecată au deliberat 11 sentinţe de înce-
tare a procesului penal la 13 persoane. 

Pedepsele aplicate de instanţa de 
judecată inculpaţilor sînt următoarele:

- condamnaţi cu suspendarea con-
diţionată a executării pedepsei – 23 
persoane;

- condamnaţi la pedeapsa cu închi-
soare – 7 persoane;

- la amendă –  6 persoane;
- muncă neremunerată în folosul 

comunităţii - 2 persoane.
În perioada anului 2011, procurorii 

militari au încheiat cu învinuiţii (incul-
paţii) 45 acorduri de recunoaştere a vi-
novăţiei, pe 35 cauze penale. 

prezentarea intereselor  
generale ale societăţii,  
apărarea drepturilor  
omului 
Procurorii militari, pe parcursul 

anului 2011, au efectuat în total 71 con-
troale, ce ţin de următoarele domenii: 

• respectarea drepturilor constitu-
ţionale ale militarilor; 

• gestionarea activelor aflate în 
dotarea unităţilor şi instituţiilor mi-
litare; 

• respectarea legislaţiei la capito-
lul gestionării terenurilor, repartizate 
pentru amplasarea şi desfăşurarea ac-
tivităţii;

• respectarea legislaţiei la achizi-
ţionarea bunurilor, lucrărilor şi servi-

ciilor în interesele statului;
• protecţia sănătăţii şi prevenirea 

traumatismului, etc. 
În baza controalelor efectuate au 

fost întocmite 14 generalizări vizînd 
executarea legilor în unităţile şi institu-
ţiile militare din garnizoana Chişinău. 
Factorilor de decizie le-au fost înain-
tate 9 sesizări privind lichidarea încăl-
cărilor de lege, au fost pornite 4 pro-
ceduri contravenţionale, iar în 4 cazuri 
s-a dispus începerea urmăririi penale . 

Comandamentelor militare şi orga-
nelor administraţiei publice locale le-au 
fost expediate 43 informaţii privitor la 
respectarea legislaţiei în unităţile şi in-
stituţiile militare din raza de activitate 

Pe parcursul anului curent, o aten-
ţie deosebită a fost acordată activită-
ţilor de preîntîmpinare şi depistare a 
infracţiunilor şi altor încălcări grave 
săvîrşite de militari în timpul exercită-
rii obligaţiunilor de serviciu.

În scopul prevenirii şi combaterii 
abuzurilor la serviciu, corupţiei şi pro-
tecţionismului, s-a recurs la efectuarea 
controalelor inopinate privitor la distri-

buirea zilnică a efectivului de militari 
în termen, respectarea disciplinei mili-
tare, integritatea patrimoniului militar.

În colectivele militare, pe parcur-
sul anului curent, au fost susţinute 156 
rapoarte şi lecţii privind propagarea 
legislaţiei în vigoare şi profilaxia cri-
minalităţii. 

examinarea petiţiilor,  
transparenţa în activitate
În perioada de referinţă, în procu-

ratura militară Chişinău au parvenit 
47 petiţii şi 43 solicitări de informaţii, 
dintre care au fost examinate 5 petiţii 
şi 43 solicitări de informaţii, 22 petiţii 
au fost anexate la cauzele penale şi 18 
petiţii au fost trimise altor organe com-
petente. Toate petiţiile şi solicitările de 
informaţii au fost examinate conform 
prevederilor legislaţiei în vigoare. 
Abateri n-au fost constatate. Au fost 
audiate109 persoane.

Prin intermediul mass-media, au 
fost furnizate 41 materiale, prin care 
populaţiei i-a fost adusă la cunoştinţă 
activitatea procuraturii militare privind 
combaterea criminalităţii în trupe, re-
zultatele urmăririi penale pe cauzele 
penale cu rezonanţă sporită, etc.

Pentru anul 2012, Procuratura 
militară Chişinău întru sporirea efi-
cienţei activităţii, va întreprinde ur-
mătoarele activităţi:

- intensificarea investigaţiilor asu-
pra executării legilor în Forţele Armate 
în scopul protejării drepturilor consti-
tuţionale ale militarilor, asigurării in-
tegrităţii patrimoniului statului, luării 
măsurilor eficace întru recuperarea re-
ală a prejudiciului cauzat statului;

- intensificarea lucrului profilactic, 
îndreptat spre contracararea relaţiilor 
neregulamentare, curmarea cazurilor 
de atragere a militarilor în termen la 
lucrări ce nu ţin nemijlocit de asigura-
rea apărării statului, altor încălcări de 
lege, cu atragerea persoanelor vinovate 
la răspundere în condiţiile legii;

- întreprinderea măsurilor în vede-
rea asigurării transparenţei activităţii 
procuraturii militare Chişinău şi conlu-
crarea cu organele mass-media.

NOTĂ: Precizăm că aceste date 
statistice relevă situaţia din toate 
componentele Forţelor Armate ale 
Republicii Moldova şi nu doar pentru 
Armata Naţională.

nicolae DiMitRieV, 
colonel de justiţie

Procurorul militar Chişinău

dura lex, sed lex

Finalul lunii ianuarie este perioada cînd angajaţii procuraturii  marchează ziua 
lor profesională. Dar pe lîngă felicitări şi cuvinte de respect, mai mult decît 
orice, ei şi-ar dori să le fie corect înţeleasă misiunea, deoarece organele pro-
curaturii sînt doar în slujba societăţii şi nu altfel. Iată de ce, chiar şi cu aceas-
tă ocazie  festivă, procurorii militari au ţinut să ne informeze despre rodul 
activităţilor din 2011.

ActivitAteA procurAturii militAre 
chişiNău îN 2011

Procurorul militar al municipiului chişinău, colonel de 
justiţie nicolae dimitriev, ne vorbeşte despre activi-

tatea  procuraturii militare în 2011 şi despre faptul că în 
mare parte procurorii lucrează şi la prevenirea consecin-
ţelor nedorite ale nerespectării legilor.

Academia Militară “Alexandru cel 
Bun” a fost gazda Campionatului 

Garnizoanei Chişinău la tenis de masă, 
organizat în perioada 24-27 ianuarie.

Şeful serviciului pregătire fizică şi 
sport al Armatei Naţionale, locotenent-
colonel Vasile Olednic, a menţionat că la 

campionat au participat 35 reprezentanţi 
a unităţilor militare, anterior fiind orga-
nizate în unităţi campionate interne.  

În competiţia pe echipe infanteriştii 
din Brigada „Ştefan cel Mare” şi-au ad-
judecat victoria, urmaţi fiind de Batalio-
nul Fulger şi Academia Militară.

Sport

iNfANteriştii – 
cAmpioNii gArNizoANei!

Foto   simbol
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Armatele lumii

Un tînăr din Texas s-a alăturat trupelor de 
elită US Navy Seals devenind cel mai 

periculos lunetist din istoria armatei americane. 
Într-o carte publicată în luna ianuarie, el poves-
teşte despre experienţa sa şi cum gîndeşte un 
soldat a cărui misiune este să aştepte, să urmă-
rească şi să omoare, scrie BBC.

Cînd a avut loc invazia Irakului în 2003, 
Chris Kyle a primit o puşcă de lunetist şi i s-a 
ordonat să-i acopere pe soldaţii dintr-un batalion 
care intra într-un orăşel din Irak. Prin lunetă, el a 
depistat o femeie cu un copil care se mişca prin 
mulţimea venită să-i întîmpine pe americani. El 
a văzut şi că femeia avea în mînă o grenadă. 

“Era prima dată cînd a trebuit să ucid pe ci-
neva. Nu ştiam dacă voi fi în stare, fie că era 
bărbat sau femeie. În momentul acela îţi trec 
cele mai ciudate lucruri prin minte. Prima dată 
m-am gîndit că este o femeie, apoi am avut du-
bii, m-am întrebat dacă am voie să fac asta, dacă 
este corect, dacă este justificat şi dacă voi fi pe-
depsit după ce fac asta. Oare vor veni avocaţii 
să-mi spună că voi face închisoare, fiindcă am 
omorît o femeie?”. 

Dar Kyle nu a avut mult timp să se gîndeas-
că la răspunsuri. “Ea a luat decizia pentru mine, 
trebuia să aleg între ea şi compatrioţii mei”. Lu-
netistul a apăsat pe trăgaci doborîndu-şi prima 
sa victimă. 

 Chris Kyle a rămas în Irak pînă în 2009. Po-
trivit datelor oficiale publicate de Pentagon, el a 
omorît 160 de persoane, mai mult decît oricare 
alt lunetist al armatei americane. Kyle estimează 
că numărul este mult mai mare, el numărînd 255 
de victime. Americanul era cunoscut printre in-
surgenţii irakieni drept “Diavolul” şi avea chiar 
un preţ pus pe capul său: 20.000 de dolari.

Chris Kyle este căsătorit şi are doi copii. În 
cartea lui scrie că nu are nici un regret şi spune 
despre oamenii pe care i-a împuşcat că au fost 
nişte “sălbatici”. “E un sentiment ciudat, să vezi 
un corp neînsufleţit şi să ştii că tu eşti cel care l-a 
omorît, care l-a făcut să nu se mai mişte. Cred 
că fiecare persoană pe care am doborît-o era un 
om rău. Cînd mă va judeca Dumnezeu, va trebui 
să răspund pentru multe lucruri, însă pentru acei 
oameni în nici un caz”, mai scrie el.

ce este în mintea 
unui lunetist
Armata americană analizează ce se întîmplă 

cu mintea unui soldat, iar lunetiştii sînt printre 
cele mai interesante obiecte de studiu pentru 
psihologii care studiază şi tratează militari de 
profesie. Conform unui studiu făcut pe lunetiştii 
din armata israeliană, aceştia nu îşi dezumani-

zează victimele în aceeaşi măsură în care o face 
un soldat de la o altă armă.

Un motiv pentru aceasta este faptul că lu-
netiştii îşi văd victima cu mai mare claritate şi 
deseori trebuie să o urmărească timp de ore sau 
chiar zile înainte să o elimine.

“Este un mod de a omorî care se face de la 
distanţă, dar în acelaşi timp este şi foarte perso-
nal”, spune antropologul Neta Bar.

Ea a studiat atitudinea a 30 de lunetişti israe-
lieni care au avut misiuni pe teritoriul Palestinei 
între anii 2000 şi 2003, pentru a examina dacă 
a omorî pe cineva este nenatural şi traumatizant 
pentru un om. Neta Bar a descoperit că lunetiştii 
folosesc cuvîntul “om” pentru a-şi descrie victi-
mele mult mai des decît oricare alt soldat.

De cele mai multe ori soldaţii se referă la 
victimele lor drept “terorişti” sau “ţinte”. Lune-
tiştii nu par să facă asta, dimpotrivă, ei chiar se 
referă la unele victime drept “războinici”.

“Uite aici un om iubit de familia lui şi sînt 
sigur că a fost un om bun, fiindcă a făcut ce a 
făcut din credinţă”, spune un lunetist care urmă-
reşte înmormîntarea victimei sale. “Dar noi am 
prevenit uciderea nevinovaţilor din tabăra noas-
tră, aşa că nu ne pare rău”, se justifică soldatul.

Neta Bar crede că exact acest tip de gîndire 
îi scapă pe lunetişti de traumele războiului şi de 
coşmaruri. “Nu suferă atît de mult, fiindcă au 
mintea pregătită pentru aşa ceva”, explică antro-
pologul, care observă că toţi bărbaţii pe care i-a 
intervievat erau oameni inteligenţi şi raţionali.

În armată, lunetiştii trec prin cele mai multe 
şi mai grele teste de selectare bazate pe aptitudi-
ne şi stabilitatea mentală.

În Marea Britanie, cursurile de pregătire du-
rează trei luni de zile şi numai unul din patru 
soldaţi ajunge să fie lunetist pe cîmpul de luptă. 
În armata americană, 60% dintre recruţi nu trec 
de testul de aptitudini, care include cerinţe pre-
cum “o minte matură, mult calm şi bun simţ”.

Studiile făcute în Canada arată că lunetiştii 
nu suferă de stres post-traumatic în aceeaşi mă-
sură în care un soldat normal poate să sufere şi 
sînt mult mai satisfăcuţi decît ceilalţi de munca 
pe care o fac.

“Majoritatea sînt tineri sănătoşi, care nu au 
probleme cu munca pe care o fac. Cînd vorbeşti 
cu ei, primul lucru care te surprinde este cît de 
mult bun simţ au şi cît de clar văd lucrurile”, 
spune Peter Bradley de la Colegiul Militar Re-
gal al Canadei. Bradley studiază 150 de lunetişi 
care se află în momentul de faţă pe cîmpul de 
luptă în Afganistan.

Surse: „Gîndul”,
“Evenimentul zilei”

ciNe este luNetistul  
cAre A omorît cei mAi 

mulţi oAmeNi diN istoriA 
ArmAtei AmericANe

Patru militari francezi au fost ucişi şi alţi 15 răniţi, 
după ce un soldat afgan a deschis focul asupra celor 
care l-au antrenat, în provincia Kapisa. Franţa a anun-
ţat că îşi suspendă operaţiunile din Afganistan imediat 
după incident. 

“Cînd aud discuţii despre retragerea imediată, de 
exemplu pînă la finalul lui 2012, trebuie să spun că 
acest lucru nu a fost gîndit suficient şi nici analizat”, 
a spus Juppe în Parlamentul francez. “Nu trebuie să 
cedăm în faţa panicii şi să nu confundăm o retragere 
ordonată cu o retragere în grabă”, a spus el. 

Ministrul francez al Apărării, care a fost trimis în 
Afganistan imediat după atac, era aşteptat să transmită 
un raport despre acest incident preşedintelui Sarkozy. 

“Să nu existe nicio îndoială că Franţa îşi va termina 
misiunea în coordonare cu celelalte 47 de ţări. Misiu-
nea noastră nu s-a încheiat”, a spus premierul Francois 
Fillon. 

Franţa are aproape 4.000 de militari în Afganistan, 
parte a trupelor NATO de 130.000 de oameni.

Patru responsabili de rang înalt din 
conducerea Corpului Gardienilor 

Revoluţiei (armata de elită a regimu-
lui isalmic) au decedat în ultima peri-
oadă în condiţii cel puţin misterioase, 
scrie ziarul israelian Yediot Ahronot, 
cu referire la site-ul iranian de opozi-
ţie Saham News.

Aceştia sînt un angajat al Imam 
Hossein University din Teheran, im-
plicat în dezvoltarea armelor necon-
venţionale, un fost şef al Universităţii 
Gardienilor Revoluţiei, un responsa-
bil de proiecte privind armele elec-
tronice, precum şi un general care a 
luat parte la războiul irano-irakian, 
relatează Agerpres. 

Oficial, cei patru înalţi militari, 
cu vîrste între 50 şi 55 de ani, s-au 
stins din viaţă în urma unor accidente 
vasculare cerebrale şi atacuri de cord.

Publicaţia electronică Saham 
News sugerează însă că moartea 
acestora ar avea legătură directă cu 
lupta pentru putere în curs de desfă-
şurare între diferite grupări politice 
de la Teheran. 

Site-ul israelian notează că, în 
octombrie 2010, 18 membri ai Gar-
dienilor Revoluţiei au fost ucişi, iar 
alţi cîţiva au fost ucişi, în timpul unei 
explozii care a avut loc la o bază mi-
litară de lîngă Khorramabad, situată 
la 480 km de Teheran.

Deşi Teheranul a susţinut iniţial 
că ar fi fost vorba de explozia unui 
depozit de muniţii, ziarul francez ”Le 
Figaro” specula faptul că serviciile 
secrete israeliene (Mossad-ul) nu ar 
fi fost străin de acest incident. 

Informaţia privind moartea ce-
lor patru apare în contextul în care, 
recent, un profesor universitar ira-
nian, care lucra la centrala nucleară 
Natanz, a fost ucis, la Tehera, într-un 
atac cu bombă. 

Mai mulţi oameni de ştiinţă din 
domeniul nuclear au fost asasinaţi în 
ultimii ani, iar autorităţile de la Tehe-
ran au dat vina pe Israel şi SUA pen-
tru aceste crime.

Politica internaţională

frANţA Nu se retrAge îNcă 
diN AfgANistAN, îN ciudA pierderilor 

suferite receNt

irAN: morţi suspecţi îN cAdrul corpului
gArdieNilor revoluţiei 

Franţa nu plănuieşte o retragere ime-
diată a trupelor sale din afganistan, a 

anunţat ministrul de externe francez. ala-
in Juppe a spus că francezii nu vor cădea 
pradă panicii şi nu vor retrage toţi solda-
ţii, relatează bbc.

Uniunea Europeană a decis să 
blocheze importurile de petrol din 
Republica Islamică, o măsură care, 
cel mai probabil, va lovi în plin eco-
nomia iraniană, după pachete succe-
sive de sancţiuni împotriva regimului 
de la Teheran fără efecte vizibile pînă 
în prezent. 

Decizia vizează un embargo ime-
diat aplicat noilor contracte pentru 
importul de petrol brut şi produse 
petroliere, cele în desfăşurare conti-
nuînd pînă la 1 iulie. 

Uniunea Europeană îngheţase 
deja activele bancare pentru 433 de 
companii şi 113 persoane fizice din 
Iran şi impusese restricţii împotriva 
exporturilor anumitor produse irani-
ene, în replică la controversatul pro-
gram nuclear al Teheranului. 

Discuţiile la nivelul blocului co-
munitar privind noile sancţiuni contra 
Iranului s-au intensificat în ultimele 
zile, mai ales ca urmare a reticenţelor 
manifestate de Grecia, ţară depen-
dentă în mare măsură de importurile 
de petrol iranian. 

În prezent, aproximativ o cin-
cime din exporturile de petrol ale 
Iranului au ca destinaţie Uniunea Eu-
ropeană, principalii beneficiari fiind 
Italia, Grecia şi Spania, ţări care sînt 
şi printre cele mai expuse în faţa cri-
zei financiare din zona euro. 

Mai mult de jumătate din petrolul 
iranian este exportat însă către Asia, 
motiv pentru care UE şi SUA încear-
că să convingă ţările asiatice, precum 
India şi China, să-şi reducă importuri-
le de petrol provenind din Iran, astfel 
încît presiunile internaţionale contra 
Teheranului să fie mai eficiente. 

mobilizare în golful persic 
Rusia a denunţat “măsurile unila-

terale” adoptate de UE, care, în opi-
nia Moscovei, nu ajută deloc la solu-
ţionarea complicatului dosar iranian. 

Washingtonul, în schimb, a or-
donat echipajului portavionului USS 
Abraham Lincoln, escortat de două 
nave militare, una britanică şi una 
franceză, să pătrundă în apele Golfu-
lui Persic. 

 Teheranul a avertizat în urmă cu 
cîteva săptămîni că va bloca Strîm-
toarea Ormuz, pe unde este transpor-
tată o cincime din petrolul lumii, dacă 
Occidentul adoptă sancţiuni care să 
lovească în exporturile sale de ţiţei. 

SUA au anunţat că vor face totul 
pentru a menţine deschisă ruta, ceea 
ce alimentează riscul unei confruntări 
deschise. 

Mohammad Kossari, vicepre-
şedinte al comisiei de securitate na-
ţională din parlamentul iranian, a 
avertizat că traseul navigabil va fi în-

chis după decizia Bruxelles-ului, dar 
avertismentul său a rămas fără ecou 
la Teheran. 

efectele noilor sancţiuni 

Atît diplomaţii europeni, cît şi ana-
liştii sînt reticenţi pentru moment în a 
cuantifica efectele măsurii adoptate. 

Aceştia din urmă susţin că, dacă 
Arabia Saudită nu îşi suplimentează 
producţia pentru a acoperi cele 20 de 
procente în prezent importate de UE 
din Iran, atunci preţul petrolului ar 
putea creşte dramatic, situaţie care ar 
putea favoriza Teheranul prin majora-
rea exporturilor de ţiţei pe alte pieţe. 

Economia iraniană va avea de su-
ferit, dar fără măsuri similare adoptate 
şi de principalii importatori de petrol 
iranian din Asia - China, Japonia şi In-
dia - este puţin probabil ca Teheranul 
să renunţe la ambiţiile sale nucleare. 

La urma urmelor, Iranul a asistat 
la prăbuşirea, rînd pe rînd, a regimu-
rilor dictatoriale din nordul Africii, 
dar nu şi a celui de la Phenian, care 
deţine armament nuclear. 

În aceste condiţii, Teheranul pare 
însă dispus să absoarbă şocurile eco-
nomice ale noilor sancţiuni pentru a 
nu abandona un proiect de care de-
pinde însăşi supravieţuirea regimului 
iranian.

ue A îNchis robiNetul de petrol irANiAN 
bruxelles-ul a adoptat un nou pachet de sancţiuni, care lovesc în principala sursă  

de venit a republicii islamice - exporturile de ţiţei
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În anul 1401, la cererea lui Alexan-
dru cel Bun, patriarhul Constantinopo-
lului, Matei I, trimite în Moldova pe 
Grigorie Ţamblac şi pe Arhon Manuil 
să cerceteze caracterul canonic al hiro-
tonisirii lui Iosif. Odată cu venirea lor 
se începe activitatea de creare a Mitro-
poliei Moldovei. În rezultat, Iosif a fost 
recunoscut mitropolit al Moldovei. Cre-
area Mitropoliei şi stabilirea scaunului 
mitropolitan la Suceava a încheiat con-
flictul dintre Moldova şi Patriarhia con-
stantinopolitană şi totodată a fost prima 
victorie diplomatică a noului domnitor, 
fapt care a sporit prestigiul său în ţară 
şi peste hotare. Concomitent, Alexandru 
începe un şir de lucrări pentru întărirea 
capacităţii de apărare a cetăţilor Mol-
dovei, o atenţie deosebită acordîndu-se 
cetăţii de scaun, Suceava. Sînt chemaţi 
constructori din Veneţia, Polonia, ce tre-
buiau să ajute la refacerea cetăţilor. 

La 12 martie 1402, Alexandru cel 
Bun recunoaşte suzeranitatea regelui 
polon Wladislaw al II-lea Jagiello, iar 
la 4 august 1404, la Cameniţa, vine per-
sonal şi depune jurămîntul de vasalitate. 
Regele polon l-a recunoscut pe Alexan-
dru domnitor al Moldovei şi se obliga să 
nu acorde ajutor pretendenţilor la scau-
nul ţării şi în cazul unei invazii străine 
să acorde Moldovei ajutor militar. Prin 
depunerea jurămîntului de vasalitate 
faţă de Regatul Polon, voievodul a oprit 
tendinţele expansioniste ale Regatului 
Ungar în Moldova, care dorea să supună 
ţara, transformînd-o într-un ducat ungar. 
Odată cu încheierea tratatului moldo-po-
lon, în Moldova a venit un număr mare 
de negustori din Polonia, care au dat un 
nou imbold dezvoltării comerţului. Ale-
xandru cel Bun acordă privilegii comer-
ciale negustorilor lioveni, care au primit 
dreptul de a crea depozite în capitala 
ţării, Suceava. Crearea acestor depozite 
în oraşele Moldovei au transformat-o 
într-un centru important de tranziţie a 
mărfurilor în regiune, sporind exportul 
mărfurilor din Moldova în Polonia, Un-
garia şi în sudul Dunării. 

În anul 1407 se înrăutăţesc relaţiile 
moldo-ungare. Ca răspuns, voievodul 
Moldovei a semnat, la Liov, un nou tratat 
moldo-polon îndreptat împotriva Unga-
riei. În acest tratat domnitorul se obliga 
să acorde ajutor militar regelui polon în 
cazul unui război cu Ordinul Cavalerilor 
Teutoni, iar  regele polon se obliga să-l 
susţină pe Alexandru într-un conflict ar-
mat cu statul ungar, susţinător al Ordinu-
lui teuton. Tratatul a oprit un război între 
Moldova şi Ungaria. 

La începutul anului 1411 începe 
războiul dintre Regatul Polon şi Ordi-
nul teuton. Devotat obligaţiilor asumate, 
Alexandru trimite un contingent de tru-
pe, care participă în bătălia generală de 
la Grunwald dintre acest ordin şi forţe-
le unite ale polonezilor şi lituanienilor. 
După terminarea războiului, la 25 mai 
1411, la Roman este încheiat un nou tra-
tat moldo-polon, prin care s-a reînnoit 
alianţa împotriva Ungariei. Regele Wla-
dislaw al II-lea îşi asuma obligaţia de a 
restitui, în doi ani, restul sumei pe care 
o datora Moldovei încă din timpul lui 
Petru I, în caz contrar va ceda Pocuţia. 
În acelaşi timp, Regatul Ungar, dorind 
să dezmembreze alianţa moldo-polo-
nă, începe tratative cu Regatul Polon 
privind împărţirea sferelor de influenţă 
în sud-estul Europei, care s-au finalizat 

cu încheierea tratatului de la 
Lublau împotriva Imperiului 
Otoman. De asemenea tratatul 
cuprindea şi o clauză privind 
împărţirea Moldovei în cazul 
neparticipării lui Alexandru 
cel Bun la acţiunile antiotoma-
ne. În acest caz, Polonia ocupa 
nordul Moldovei, iar Ungariei 
îi revenea partea de sud a ţării, 
inclusiv cetatea Chilia. Dom-
nitorului Moldovei  nu i s-a 
adus la cunoştinţă condiţiile 
tratatului, el fiind sigur de fap-
tul că regele polon îşi va res-
pecta obligaţiile.

În perioada dată începe 
o nouă ofensivă a Imperiului 
Otoman în Europa. Alexandru înce-
pe un şir de lucrări pentru întărirea ar-
matei Moldovei şi a cetăţilor, în  special 
a Cetăţii Albe, ce avea o importanţă stra-
tegică pentru Moldova. Datorită acestei 
cetăţi, Moldova avea ieşire la Marea 
Neagră şi deţinea una din principalele 
căi comerciale din bazinul Mării Negre. 
Despre importanţa acestei cetăţi ne vor-
beşte faptul că primul atac al turcilor în 
Moldova a avut loc asupra Cetăţii Albe. 
În anul 1420, o flotă otomană se apro-
pie de Cetatea Albă. Comandanţii turci 
doreau să debarce trupele pe uscat şi să 
formeze un cap, după care urma asedie-
rea cetăţii. Unităţile otomane erau for-
mate din ostaşi cu o bogată experienţă 
militară pe uscat şi pe mare în Asia Mică 
şi Balcani. Apărarea cetăţii era condusă 
de însuşi domnitorul. Perminţîndu-le 
turcilor să-şi debarce trupele, acesta i-a 
atacat concomitent din cîteva direcţii şi 
i-a aruncat în mare. Cu pierderi mari de 
forţă vie, flota otomană a fost nevoită să 
se retragă de sub zidurile cetăţii.

În anul 1422 începe o nouă confrun-
tare dintre cavalerii teutoni şi regatul po-
lon. În această bătălie, alături de oastea 
poloneză, au participat unităţi de cava-
lerie din Moldova, trimise de Alexandru 
cel Bun. Călăreţii moldoveni participă 
alături de poloni la asediul cetăţii Ma-
rienburg. În timpul aflării lîngă cetate, 
călăreţii moldoveni au fost atacaţi din 
interior de către cavalerii teutoni. Re-

trăgîndu-se în pădure, au organizat o 
ambuscadă cavalerilor germani ce îi 
urmăreau. După o luptă crîncenă unită-
ţile germane au fost distruse. Cronicarul 
polon Jan Dlugosz menţiona că cei 400 
de călăreţi moldoveni „au bătut o oaste 
mare şi s-au întors în tabăra oştirii regale 
învingători şi încărcaţi cu o pradă uria-
şă.” Ostaşii moldoveni au participat şi la 
alte confruntări dintre trupele poloneze 
şi Ordinul teuton. 

Între anii 1420-1426, Ţara Româ-
nească se afla sub un atac permanent al 
trupelor otomane. Alexandru cel Bun, 
pentru a împiedica ocuparea Cetăţii 
Chilia de către trupele otomane şi cele 
ungare, stabileşte aici o garnizoană mol-
dovenească. Cu trecerea Chiliei la Mol-
dova nu a fost de acord regele Ungariei, 

Sigismund de Luxemburg, 
care pregătea un proiect de 
ocupare a cetăţii. După înche-
ierea tratatului de pace turco-
ungar, regele ungur începe să 
desfăşoare activităţi pentru 
transformarea Moldovei în 
vasalul coroanei ungare. La 
Congresul de la Luck (Vol-
hînia), la care au participat 
regii Ungariei şi Poloniei, 
Sigismund de Luxemburg a 
cerut ca domnitorul Moldo-
vei să depună jurămînt de va-
salitate. Alexandru cel Bun, 
susţinut de regele Poloniei, 
Wladislaw al II-lea, Jagiello a 
refuzat,  reuşind să evite su-
zeranitatea ungară.

După acest eşec diplo-
matic, regele Ungariei, în 
anul următor, nu l-a oprit pe 
vasalul său, domnitorul Ţării 

Româneşti, Dan al II-lea care 
era totodată şi vasal al Imperiului 

Otoman, să organizeze, împreună cu 
turcii, o campanie militară pentru cuce-

rirea cetăţii Chilia şi prădarea Moldovei. 
Trupele, care au asediat cetatea Chilia au 
suferit eşec, iar unităţile turceşti, ce au 
pătruns în Moldova ca s-o prade, au fost 
distruse de către oştirea Moldovei.

Ultimii ani de domnie a lui Ale-
xandru cel Bun ca şi toată domnia sa se 
remarcă printr-o luptă continuă pentru 
independenţa ţării şi prosperării ei eco-
nomice. În noiembrie 1430 începe un 
conflict moldo-polon legat de imixtiu-
nea regatului polonez în afacerile interne 
ale Moldovei şi de tentativele de a pro-
paga catolicismul. Domnul Moldovei, 

ajutat de un corp de oaste tătăresc, parti-
cipă, alături de marele duce al Lituaniei, 
Svidrigaillo, care dorea separarea Litua-
niei de Polonia la campania militară îm-
potriva Poloniei. Unităţile moldoveneşti 
au înaintat pînă la Liov şi Cameniţa, dar 
au fost înfrînţi în sudul Poloniei. După 
campania militară, în Polonia au început 
tratative moldo-polone, care se termină 
cu încheierea unei păci cu regatul Polon. 
Tot în acelaşi an, domnitorul Moldovei 
îl sprijină la domnie pe Alexandru Al-
dea, fiul lui Mircea cel Bătrîn, la domnia 
Ţării Româneşti.

În anul 1431, la mănăstirea Bistriţa a 
fost finisată pictura murală, unde, pe lîngă 
imaginile religioase, sînt prezentate por-
tretele lui Alexandru cel Bun şi al soţiei 
sale, Marena. Din această perioadă înce-
pe tradiţia ca imaginea domnitorilor să fie 
prezentă în picturile cu caracter religios. 

În ianuarie 1432, Alexandru cel Bun 
trece în nefiinţă, fiind înmormîntat la 
mănăstirea Bistriţa. Politica sa internă 
se caracterizează prin centralizarea Ţării 
Moldovei, dezvoltarea economiei şi cul-
turii. Domnia sa se remarcă şi printr-o 
toleranţă religioasă faţă de alte culte, faţă 
de biserica armeană şi husiţi. Pe plan ex-
tern, a apărat independenţa Moldovei şi 
nu a permis ca ţara să fie dezmembrată 
şi ocupată de forţe străine. 

Anul acesta se împlinesc 580 de ani 
de la moartea acestui emerit domnitor. 
În istoria noastră, figura sa reprezintă un 
simbol al unităţii statului şi poporului şi 
o conducere înţeleaptă a ţării .        

     
sergiu MuNtEANu,

colaborator al Muzeului 
Armatei Naţionale

domNiA şi AspirAţiile lui AlexANdru cel buN 
(1400-1432)
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La 23 aprilie 1400, alexandru, fiul lui roman i din di-
nastia muşatinilor,  devine domnitorul moldovei. o 

primă acţiune întreprinsă de noul voievod a fost întărirea 
instituţiilor statale, capacităţii de apărare a ţării şi ridica-
rea prestigiului moldovei pe plan internaţional. 

alexandru cel Bun şi soţia sa, doamna ana, 
frescă la Mănăstirea Suceviţa

  Mormîntul lui alexandru cel Bun şi al soţiei ana în cadrul mănăstirii Bistriţa
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Sincere felicitări cu ocazia zilei de naş-
tere locotenentului major Vasile TO-

MACINSCHI şi sergentului major Serghei 
DRAGAN.  Multă sănătate, fericire, spe-
ranţe în viitor,  tărie de caracter şi 

LA MULŢI ANI! 
le urează colectivul Comenduirii militare a 
Armatei Naţionale.

La mulţi ani urăm maiorilor Igor PRO-
COP, Andrei BULBAN, căpitanului 

Dumitru NEGOIŢĂ, locotenentului major 
Ion BAHTURCHIN, locotenenţilor Andri-
an OPREA, Eduard COJOCARI,  Corina 
COJOCARI, plutonierului adjutant Ana 
CIREŞ, plutonierilor majori Iurie ROŞU, 

Aliona TATAR, plutonierilor Rodica LO-
ZOVAN, Tatiana CARELOV, Valentin 
MALEV, Ghenadie PETRAŞCU. Multă să-
nătate, împliniri sufleteşti şi realizări pro-
fesionale vă doresc colegii dumneavoastră 
din Batalionul de Gardă.

Cele mai sincere felicitări locotenent-
colonelului Mihail OLARU. Sănătate, 

pace în suflet, gînduri senine, numai urcu-
şuri pe scările carierei militare, putere în 
lupta cu problemele vieţii şi dragoste din 
partea celor apropiaţi vă dorim.  

cu respect, comandamentul 
Brigăzii „Ştefan cel Mare”

Sincere felicitări transmitem locotenenţi-
lor majori Viorel COZMA, Alexandru 

ANTON, Stanislav ARAMĂ, locotenen-
tului  Constantin GLADUNEAC, pluto-
nierului major  Petru BABIN, sergentului 
major Gheorghe CARP, sergentului Sergiu 
CARAPCEVSCHI, sergentului inferior  
Svetlana MALINA, funcţionarei  Tatiana 
MORARENCO. Sănătate, fericire, dragos-
te de la cei ce vă înconjoară, stabilitate ma-
terială, noroc şi voie bună.

cu respect, 
colectivul Divizionului de artilerie 

“Prut” 

La mulţi ani locotenent-coloneilor 
Pavel CROITORU, Sergiu ŞARA-

MET,   Iurie GROSU, maiorului  Tudor 
ARABADJI, căpitanului Vladimir RA-
EŢCHI, locotenentului major Andrei CA-
RAMAN, locotenenţilor Igor ROMAN, 
Corina COJOCARU, sergentului  inferior 
Vasile CURAGĂU. Sănătate şi fericire, ur-
cuşuri în carieră şi în viaţa personală. 

cu respect, colectivul 
academiei Militare “alexandru cel Bun”

Urări de bine maiorilor Ion CHIRIAN, 
Oleg STIHII, Sergiu POPUŞOI, că-

pitanului Elena LUPAŞCU, locotenentu-
lui major Sergiu BANARU, locotenenţilor 

Denis HARCENCO, Alexandru DUDNI-
CENCO, plutonierilor adjutanţi Vitalii 
NICOARĂ, Gheorghe BOŢ, Vladimir BE-
LIBOV, Valentina POPOVSCAIA, pluto-
nierilor majori Dorin MACARIE, Diana 
SANDU, plutonierilor Sorina FEDORI-
ŞIN, Vasile BUBURUZ, sergenţilor majori 
Grigore MIDONI, Ion JACOTA, sergentu-
lui Svetlana DJAVADOVA. Să aveţi parte 
de cele mai frumoase clipe în viaţa perso-
nală şi în cea profesională şi norocul să vă 
însoţească pretutindeni. 

cu respect, colectivul Brigăzii 
„Ştefan cel Mare”

Scrisoarea unei fetiţe

Tăticule, îţi scriu bunica să nu vadă 
Scrisoarea asta, numai eu,
Nu ştiu de ce cînd trec ostaşi pe stradă 
Bunica tot plînge mereu.
Cînd ai să vii, tăticul meu?

De ziua ta pusesem flori pe masă, 
Flori multe, multe, ca-n toţi anii, ştii!
Dar tu lipseai, ce trist era în casă,
Tăticule, vezi să ne scrii!

Ce n-ai luat, tăticule, cu tine, 
Le-a strîns bunica-ntr-un pachet plîngînd,
De ce plîngea şi se uita la mine 
Şi mie nu-mi spunea ce-avea în gînd?
Tăticule, să vii curînd!

Mi-a spus bunica azi ca niciodată 
Că mîine dimineaţă, de cu zori,
Mergem la cimitir. Să-mi spui tu, tată,
Cui ducem noi acolo flori?!

Anişoara BoRCea, Şoldăneşti 

Și spus-am că mă voi răzvrăti împotri-
va lumii, jurat-am să înec în oceanul 

neștiinţei nedreptatea omenirii, care 
recidivează ca o ciumă, stîrpind suflete 
curate. 

Am ajuns în zile la care nu trebuia 
de ajuns. Stă prostia să rîdă de deștepţi, 
considerîndu-i proști doar de aceea că 
știu mai multe. Rîde primitiva educaţie 
de etică, slăvind vulgarismul verbal și 
barbarismul ca metodă de convingere. 
Dragostea se ascunde în întuneric pentru 
că nu mai e la modă, deoarece a spune „te 
iubesc” devine o rușine. 

Banul și interesele meschine pun 
stăpînire pe făptura care cu greu mai 
poate fi numită „om”. Copilul este 
maltratat. Bătrînul este hulit și aștep-
tat să moară. Nu se mai atrage atenţie 
la toamnă, vară, lună, apus, înmuguri-
re ca la minuni ale naturii. Nu se mai 
admiră, pentru că au devenit simple 
procese ce reprezintă unităţi de divi-
zare a timpului. 

Să iubești mama e o rușine în faţa 
soţiei. Să iubești soţia e o rușine în faţa 
prietenilor. Să-ţi iubești prietenii e o ruși-
ne în faţa lumii, iar să iubești lumea e în 

genere o prostie. Acesta e crezul indivi-
dului de azi.

Excepţii. Mai sînt excepţii, dar cît 
vor mai rezista atîta timp cît te presea-
ză toţi? Poate e mai bine să fii prost, să 
domini zîmbind de deștepţi, socotindu-i 
proști și demodaţi. Să nu suferi, să nu 
mai lupţi într-aiurea, să cîștigi cînd vic-
toria ţi se consideră aiurea. Excepţia... 
ultima ripostă.

Student Eugen toMuz,
 academia Militară 

„alexandru cel Bun”,
plutonul 21 infanterie

excepţii

Geniştii
Sună cîntul pe străzile teiului,
Trec geniştii păşind visători.
Cum e viaţa-n armată, flăcăilor?
Mai trimiteţi acasă scrisori!

Poate cîntul răsare prin mirişte,
Poate cîntul răsare în zori,
Tu, măicuţă, coboară în linişte
La fîntîna ce doarme sub pom.

Pentru noi să răsară luminile,
Căci viaţa genistului e grea
Şi ne-aşteaptă acasă vecinele
Lîngă poartă cu flori de lalea.

soldat Victor RoRoPu, 
Batalionul Geniu

Timp pentru meditaţie
Viaţa se clatină pe-o creangă, 
lovindu-se-n stînga şi-n dreapta de pereţii unei inimi nebune, 
nebună pentru că acumulează toată durerea din lume - 
de pe ochii lăsaţi de lacrimi, de pe mîinile tremurînde
şi părul văduvit sub basmaua neagră.
Cîte vrem să spunem ...
că dacă s-ar dezlănţui toate gurile, am chema furia naturii. 
Păcătoşi pentru o viaţă, 
cădem îngenuncheaţi printre vînturi 
şi ne spunem rugăciunea din fugă,
pentru că doar pentru ea ne-am rezervat mai puţin timp. 
Plec capul peste noaptea crescută în palme. 
Nu există cuie pentru mîinile create doar pentru zbor. 
Nu există cruce pe care s-ar răstigni cei slabi
Nu există dimensiuni pentru cei ce au sufletul mare.
Un cîntec neterminat îşi linge rănile, 
o rană prăbuşită în zbor se mai zbate în sînge.
Viaţa răneşte pentru viaţă. 

irina MăNuLESCu

Revelaţie?

O felicitare pentru tineZ

Ostaşii lui Ştefan
Trec osteniţi din luptă
Ostaşi călări, pe jos
Şi caută prin ceaţă 
Pe cei ce nu s-au mai întors.

Izbînda-i dureroasă,
Căci fraţii nu mai sînt,
S-au petrecut în luptă 
Pentru acest pămînt.

Se-apropie şi Ştefan
Cu sabia în sus,
Se-nchină către Domnul
Să-l ierte ce-a făcut.

Nu-mi trebuie războaie
Sau jertfe omeneşti,
Vrem să trăim în pace
În codrii strămoşeşti.

Locotenent de justiţie Dumitru CioBanu

Iar de va fi nevoie,
Noi ştim să ne-apărăm
Cu dragoste Moldova,
E tot ce noi avem.


