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Memoria vindecă rănile
Stimaţi veterani ai războiului 

din Afganistan,  

Din numele corpului de co-
mandă al Armatei Naţionale 
şi întregului efectiv militar, Vă 
transmit toată stima şi respectul 
cu ocazia aniversării a 22-a de la 
retragerea trupelor sovietice din 
Afganistan. 

O naţiune care se respectă îşi 
cinsteşte şi îşi omagiază actele is-
torice şi pe făuritorii lor. În acest 
context, efectivul Armatei Naţio-
nale îşi pleacă fruntea întru cin-
stirea memoriei ostaşilor şi ofiţe-
rilor care au manifestat în condiţii 
nespus de grele bărbăţie şi curaj. 

Ziua de 15 februarie reprezin-
tă un tribut de recunoştinţă şi un 
omagiu adus eroismului militar. 
Oriunde ar fi mormintele soldaţi-
lor noştri, acasă sau în străini, în 
orice armată ar fi luptat, în orice 
război ar fi căzut, avem datoria 
să-i cinstim după toată cuviinţa 
şi să ne rugăm creştineşte pentru 
odihna sufletelor lor. Este firesc 
să fie aşa, pentru că fără recu-
noaşterea trecutului nu putem 
construi un viitor.

În calitate de ministru al Apă-
rării, vă asigur că veteranii răz-
boiului din Afganistan vor găsi 
întotdeauna susţinerea necesară 
din partea Ministerului Apărării 
şi că împreună cu membrii  Gu-
vernului R. Moldova, vom privi 
cu mare atenţie şi în anii care 
urmează problemele pe care le 
aveţi. Drept exemplu este şi iniţi-
ativa susţinută de Guvern privind 
includerea în lista zilelor de săr-
bătoare şi zilelor de odihnă, a zilei 
de comemorare a ostaşilor căzuţi 
în acţiunile de luptă din Afganis-
tan, consemnată la 15 februarie. 

Veteranii războiului din Afga-
nistan sînt pentru militarii Arma-
tei Naţionale un reper moral. Îmi 
exprim întreaga mea recunoştin-
ţă şi preţuire pentru toate realiză-
rile obţinute de Dumneavoastră 
în viaţa profesională, precum 
şi pentru faptul că aţi trecut cu 
fruntea sus peste greutăţile vieţii. 
Am convingerea că veteranii vor 
cultiva noilor generaţii spiritul 
patriotic şi civic, precum şi res-
pectul faţă de ţară, neam şi jură-
mîntul militar. 

Vă doresc sănătate şi succese în 
plan personal şi profesional. 

Cu profund respect, 
Vitalie MARiNuţA,

ministrul Apărării al Republicii 
Moldova
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Şedinţa Comisiei parlamentare pentru 
securitate naţională, apărare şi ordi-

ne publică a fost prezidată de Alexandru 
Stoianoglo şi a fost organizată la iniţiati-
va Ministerului Apărării. Scopul acestei 
întruniri a fost de a informa din prima 
sursă legislatorii cu privire la starea rea-
lă a Armatei Naţionale şi problemele cu 
care se confruntă Ministerul Apărării în 
procesul de reformă militară. 

Ministrul Apărării a subliniat că 
alocaţiile statului pentru apărare au 
fost modeste în anii precedenţi, iar bu-
getul Ministerului Apărării a constituit 
0,38% - 0,4% din PIB. Vitalie Marinuţa 
a menţionat că, deşi Armata Naţională 
dispune de capacitatea să dezvolte ca-
pabilităţile necesare pentru participarea 
la operaţiuni de menţinere a păcii, lipsa 
alocaţiilor în acest domeniu au diminuat 
şansele de participare în operaţii inter-
naţionale. Totodată, finanţarea sub nivel 
a Armatei Naţionale, a pus în dificultate 
realizarea obiectivului privind profesio-
nalizarea graduală a Armatei Naţionale. 
Vitalie Marinuţa a remarcat că austeri-
tatea financiară a afectat atragerea şi re-
tenţia resursei umane. În special a fost 
influenţată negativ încadrarea în Armata 
Naţională a specialiştilor calificaţi din 
sectorul civil şi eliberarea din iniţiativă 
proprie a militarilor Armatei Naţionale, 
din categoria soldaţi şi sergenţi. 

„Motivul principal în scăderea atrac-
tivităţii şi motivaţiei pentru serviciul mi-
litar pe contract rezidă în anularea obli-
gativităţii statului cu privire la asigurarea 
cu spaţiu locativ a militarilor. Motivarea 
cadrelor militare a fost afectată inclusiv 
de suspendarea plăţilor pentru închirie-
rea spaţiului locativ, îngheţarea creşterii 
salariale pînă în anul 2013, precum şi de 
alte plăţi compensatorii de care aceştia 

beneficiau la încadrarea în serviciul mi-
litar”, a subliniat ministrul Marinuţa. 

De menţionat că în finalul şedinţei, 
ministrul Apărării a solicitat sprijinul 
comisiei pentru operarea unor modificări 
legislative care să permită Ministerului 
Apărării să gestioneze fondurile obţinu-
te din comercializarea unor active din 
patrimoniul militar. Ministrul Apărării 
a specificat că modificările în legislaţie 
vor permite Ministerului Apărării să ini-
ţieze un program complex de construc-
ţie a spaţiului locativ pentru subofiţerii 
şi ofiţerii Armatei Naţionale. 

Vitalie Marinuţa a adăugat că în lip-
sa resurselor bugetare adecvate, fondu-
rile obţinute de Ministerul Apărării vor 
permite inclusiv procurarea sau moder-
nizarea tehnicii şi armamentului, precum 
şi dezvoltarea infrastructurii militare în 
garnizoanele Chişinău, Bălţi, Ungheni 
şi Cahul. Totodată, ministrul Apărării a 
solicitat Comisiei parlamentare pentru 
securitate naţională, apărare şi ordine 
publică, susţinerea legislativă cu privire 
la aprobarea Strategiei Securităţii Naţio-
nale şi Strategiei Militare Naţionale. 

Preşedintele Comisiei parlamenta-
re pentru securitate naţională, apărare 
şi ordine publică, Alexandru Stoiano-
glo, a declarat că şedinţa organizată la 
Ministerul Apărării a avut un caracter 
constructiv, iar discuţiile cu privire la 
problematica apărării au fost deosebit de 
utile. Stoianoglo a afirmat că probleme-
le abordate vor fi analizate minuţios, iar 
concluziile finale vor fi reflectate într-un 
document complex de măsuri pentru re-
dresarea situaţiei în Armata Naţională 
şi impulsionarea procesului de reformă 
militară.

Locotenent-colonel 
Alexandru JOSAN

Ministerul Apărării solicită 
sprijinul legislativ pentru 

continuarea reformei militare
În condiţiile unui mediu volatil de securitate regională 

şi a unui buget de austeritate, Armata Naţională depune eforturi 
colosale pentru a supravieţui. Declaraţia a fost făcută de ministrul 
Apărării Vitalie Marinuţa în cadrul şedinţei Comisiei parlamentare 
pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică, desfăşurată 

în incinta Ministerului Apărării. 

Donarea benevolă de sînge este un 
act de înaltă responsabilitate civi-

că, iar Armata Naţională, care este ală-
turi de poporul ţării la bine şi la greu, 
transmite un semnal către întreaga soci-
etate privind importanţa donării de sînge 
voluntare, neremunerate şi sistematice. 
Declaraţia a fost făcută de ministrul 
Apărării Vitalie Marinuţa în cadrul cam-
paniei de sensibilizare pentru donarea 
voluntară a sîngelui cu genericul „Dăru-
ieşte o picătură de viaţă!”

Recoltarea sîngelui a avut loc la 
Centrul Naţional de Transfuzie a Sînge-
lui (CNTS), unde a fost organizat un co-
ridor verde pentru recoltarea operativă. 
Ministrul Apărării şi peste 100 de ofiţeri 
ai Armatei Naţionale din garnizoana 
Chişinău, care au participat la această 
acţiune, au donat cîte aproximativ 350 
sau 450 mililitri de sînge în funcţie de 
greutatea corporală. Procedura de dona-
re a durat în mediu cîte 30 minute pentru 
fiecare donator, iar în total vor fi recol-
tate circa 45000 mililitri de sînge sau 
echivalentul a circa 45 kilograme. 

Vitalie Marinuţa a declarat că do-
naţia pe care o face este o chestiune de 
onoare, deoarece în iunie 2010, cînd a 
donat sînge în cadrul Zilei Mondiale a 
Donatorului de Sînge, a promis că va re-
veni la CNTS de cîte ori va fi nevoie. 

„Am donat sînge de nenumărate 
ori, iar senzaţia pe care o am de fiecare 

dată este că sîngele pe care l-am donat 
astăzi poate salva cîndva o viaţă de om”, 
a accentuat Vitalie Marinuţa. „Sîngele 
reprezintă un dar nepreţuit, care nu poa-
te fi cumpărat cu bani, ci poate fi doar 
donat de la o persoană la alta. Îi îndemn 
pe toţi concetăţenii noştri să participe la 
campania de donare voluntară a sînge-
lui, mai ales că procedura de donaţie e 
simplă, rapidă şi inofensivă”. 

Directorul Centrul Naţional de 
Transfuzie a Sîngelui, Svetlana Cebo-
tari, a subliniat că CNTS este principala 
instituţie în vederea organizării donării 
şi transfuziei de sînge din R. Moldo-

va. Totodată, CNTS deţine calitatea de 
unica Bancă de Sînge a Republicii, iar 
instituţia dispune de echipament privind 
testarea sîngelui şi componentelor sale 
de ultimă generaţie cu cea mai înaltă 
sensibilitate şi precizie din ţară. 

Campania de sensibilizare pentru 
donarea voluntară a sîngelui cu generi-
cul „Dăruieşte o picătură de viaţă!” face 
parte din cadrul proiectului „Prevenirea 
hepatitelor virale B şi C în Moldova“, 
finanţat de Fondul de Dezvoltare Soci-
ală al Japoniei prin intermediul Băncii 
Mondiale şi implementat de Centrul 
pentru Politici şi Analize în Sănătate. 

Armata Naţională participă la campania 
de donare voluntară a sîngelui

În cadrul vizitei, Vitalie Marinuţa a 
avut o întrevedere cu Vladimir Mo-

lojen, directorul general al CRIS Registru, 
în cadrul căreia au fost examinate posibi-
lităţile de aplicare a resurselor informaţio-
nale de stat în Armata Naţională. 

Vitalie Marinuţa a subliniat că la 
etapa actuală de dezvoltare informaţio-
nală a societăţii, Armata Naţională este 
interesată să dezvolte capacitatea de 
management informaţional la standar-
de europene. În acest context, ministrul 
Apărării s-a referit la implementarea 
tehnologiilor informaţionale moderne 

pentru menţinerea capacităţii de mobili-
zare a cetăţenilor R. Moldova. 

Totodată, Vitalie Marinuţa şi Vla-
dimir Molojen au discutat despre mo-
dernizarea şi tehnologizarea procesului 
de evidenţă a efectivului Armatei Na-
ţionale şi funcţionarilor publici con-
form Programului „Personal”. În acest 
context, directorul general al CRIS Re-
gistru a opinat că CRIS Registru este 
dispus să acorde asistenţa de rigoare 
Armatei Naţionale pentru consolidarea 
capacităţii informaţionale. Vladimir 
Molojen a accentuat, totuşi, că dezvol-

tarea unei resurse informaţionale stra-
tegice impune o coordonare temeinică 
din partea structurilor vizate, inclusiv 
şi sub aspectul securizării adecvate a 
informaţiei. 

În rezultatul subiectelor abordate, 
Ministerul Apărării şi CRIS Registru vor 
crea un grup de lucru format din experţi 
în resurse informaţionale, care vor co-
opera pentru implementarea sistemului 
de evidenţă a efectivului Armatei Naţi-
onale şi funcţionarilor publici conform 
Programului „Personal”.

CRIS Registru este dispus să consolideze 
capacitarea informaţională a Armatei Naţionale

Ministrul Apărării a efectuat o vizită de lucru la Î.S. Centrul Resurselor Infor-
maţionale de Stat „Registru” (CRIS Registru), unde s-a documentat cu privire 
la stadiul actual de implementare a sistemului informaţional automatizat SIA 

„Registrul de stat al resurselor de mobilizare”.

La spectacol au evoluat corul de 
copii “Lia Ciocîrlia”, Ansam-

blul Folcloric “Basarabenii”, de la 
colegiul pedagogic “Alexei Matee-
vici”, solista Ansamblului Naţional de 
dansuri populare „Joc”- „Maestru în  
artă”, Svetlana Creţu.

Cu un mesaj a venit unul din cei 
mai apropiaţi prieteni, coleg de con-
dei, scriitorul Iulian Filip.     “Sînt fe-
ricit că sînt prezent la acest eveniment. 
Astăzi avem deosebita ocazie de a ne  
întoarce cu fata spre El şi să-l simţim 
cu sufletul pe Grigore Vieru. Am avut 
marele noroc să fiu colegul lui Grigore 
Vieru şi cînd se zice că am fost priete-
nul Lui mă tem, pentru că e un pic ne-
modest  ca să te lauzi. Eu m-am bucu-
rat de această relaţie, am fost la multe 
întîlniri cu el şi vreau să spun că peste 
tot era acelaşi. El, în calitate de scriitor, 
a avut cele mai lungi drumuri şi a dece-
dat tot în drumuri de versuri.  E bine să 
vorbim despre Grigore Vieru nu numai 
la zile calendaristice sau, într-un fel, că 

ne determină calendarul s-o facem, dar 
să ni-l facem comod mereu, pentru că e 
unicul poet care are o relaţie şi o comu-
nicare foarte directă, de la cel mai mic 
pînă la omul matur. Scria poezii pentru 
toate vîrstele.”   

  Grigore Vieru a fost un mare pa-
triot. Şi-a iubit limba, neamul şi istoria, 
pentru că nu în zadar scria că “Cine nu 
şi-a scris istoria cu sîngele, acela sau 
n-a avut-o nicicînd, sau crede că poate 
trăi pe contul istoriei altora”.

  Poetul a avut un şir de decoraţii 
şi merite. Grigore Vieru  a primit, în 
1988, cea mai prestigioasă distincţie 
internaţională în domeniul literaturii 
pentru copii, Diploma de Onoare An-
dersen. A fost ales deputat al poporului 
în 1989. La 13 noiembrie 1990 a de-
venit membru de onoare din străinătate 
al Academiei Române, care l-a propus, 
în 1992, pentru Premiul  Nobel pentru 
Pace. Membru Corespondent al Aca-
demiei Române, din 23 martie 1993. A 
fost decorat cu Ordinul Republicii.

  Şi dacă tot vorbim de Grigore 
Vieru, atunci vorbim de “Simbolul Cul-
turii Române şi Basarabene”, iar cartea 
Lui va rămîne în veacuri de veghe!

Stela PAiu  

“Eu sînt poetul acestui neam”
La Casa Centrală a Armatei Naţionale s-a desfăşurat Cenaclul literar-artistic cu ge-
nericul “Eu sînt poetul acestui neam”, consacrat aniversării a 76 ani de la naşterea 

Marelui poet al neamului, Grigore Vieru. 

Militarii donează sînge

Şedinţa Comisiei
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puLSuL ARMAtEI

- Domnule ministru, care sînt obiectivele 
Ministerului Apărării pentru anul 2011? 

- Obiectivele strategice ale Armatei Naţionale 
în anul 2011 sînt continuarea procesului de refor-
mă militară şi finalizarea aprobării documentelor 
strategice. Este vorba despre Strategia Securităţii 
Naţionale şi Strategia Militară Naţională. În acest 
an planificăm să finalizăm elaborarea noii struc-
turi a armatei şi să schimbăm cadrul legislativ cu 
privire la apărare. De asemenea, intenţionăm să 
obţinem susţinerea Guvernului pentru iniţierea 
unui program de construcţie a spaţiului locativ 
pentru cadrele militare. Menţionez că, în prezent, 
peste 1000 de militari locuiesc cu chirie şi plătesc 
circa 50 la sută din salariu pentru spaţiul locativ 
închiriat. Sau mai rău, locuiesc în căminele Mi-
nisterului Apărării, deseori în camere care au o 
suprafaţă de numai 12 metri pătraţi şi în care lo-
cuiesc familii care numără patru persoane. Cate-
goric, nu este o situaţie normală, şi vrem să redre-
săm situaţia măcar parţial. Şi, nu în ultimul rînd, 
ne propunem să începem procesul de schimbare a 
uniformei militare, care a fost aprobat prin decret 
prezidenţial în 2010. 

- Care sînt cheltuielile pentru trecerea la 
uniforma nouă? 

- Costul estimativ pentru implementarea nou-
lui model de uniformă militară se cifrează la cir-
ca 8 mln de lei, iar suma respectivă se încadrează 
în cadrul alocaţiilor bugetare anuale pentru echi-
pament. Echiparea militarilor în uniforme noi va 
avea loc treptat, odată cu epuizarea stocurilor de 
uniformă din dotarea Armatei Naţionale. 

- Profesionalizarea treptată a Armatei Naţi-
onale este reflectată în programul de guvernare. 
Care este situaţia în prezent? 

- Continuarea profesionalizării Armatei Na-
ţionale este un element de bază în reforma de 
apărare. Cu toate acestea, realizarea obiectivului 
privind profesionalizarea graduală a Armatei Na-
ţionale întîmpină greutăţi motivate de finanţare 
sub nivel a Armatei Naţionale. Cele mai însemna-
te realizări în acest domeniu au fost modernizarea 
structurii şi a principiilor de completare şi pregăti-
re a Batalionului 22 şi a Batalionului cu Destinaţie 
Specială. Măsurile întreprinse cuprind trei etape 
şi au ca punct final anul 2014. La sfîrşitul acestei 
perioade, unităţile menţionate vor fi compatibile 
cu structurile NATO pentru că vor fi organizate, 
instruite şi echipate pentru a face faţă riscurilor 
convenţionale şi crizelor şi conflictelor actuale. 

- Ce impact a avut subdezvoltarea armatei 
din punct de vedere al atragerii şi retenţiei re-
sursei umane? 

- Indiscutabil, austeritatea financiară a influ-
enţat negativ încadrarea în Armata Naţională a 
specialiştilor calificaţi din sectorul civil. Totoda-
tă, a sporit şi numărul de militari, îndeosebi din 
categoria soldaţi şi sergenţi, care s-au eliberat din 
iniţiativă proprie din Armata Naţională. 

Analiza efectuată relevă că motivul princi-
pal în scăderea atractivităţii şi motivaţiei pentru 
serviciul militar prin contract, rezidă în anularea 
obligativităţii statului cu privire la asigurarea cu 
spaţiu locativ a militarilor. Cel mai trist este însă 
faptul că mecanismul anulat nu a fost înlocuit 
cu un instrument nou, care să ofere militarilor o 
perspectivă clară de asigurare cu spaţiu locativ. 
Cadrele militare şi angajaţii civili sînt cel mai 
important patrimoniu al Armatei Naţionale, iar 
motivarea lor a fost afectată atît de suspendarea 
plăţilor pentru închirierea spaţiului locativ, cît şi 
de îngheţarea creşterii salariale pînă în anul 2013. 
Menţionez, totuşi, că în anul precedent procentul 
persoanelor încadrate în Armata Naţională a cres-

cut în raport cu numărul celor care s-au eliberat 
din serviciul militar. 

- Programul de guvernare evidenţiază in-
clusiv necesitatea participării R. Moldova la ac-
ţiuni internaţionale de stabilizare şi menţinere a 
păcii. Ce potenţial are Armata Naţională pentru 
a îndeplini acest obiectiv? 

- Armata Naţională dispune de capacitatea să 
dezvolte capabilităţile necesare pentru participa-
rea la operaţiuni de menţinere a păcii, cu condiţia 
că statul va aloca resursele necesare. Cu regret, 
obiectivul privind transformarea R. Moldova din 
consumator în contribuitor la securitatea interna-
ţională nu a fost îndeplinit, inclusiv din lipsă de 
voinţă politică. Din cauza că în trecut guvernarea 
şi opoziţia nu au găsit consens pe acest subiect, 
armata a avut de suferit enorm. Armata Naţională 
a stagnat pentru că nu am reuşit să ne dezvoltăm, 
să realizăm profesionalizarea graduală a armatei 
şi să obţinem o experienţă în pregătirea şi execu-
tarea misiunilor respective. Subliniez că, militarii 
Armatei Naţionale sînt pregătiţi să îndeplinească 
în teatrele de operaţii internaţionale misiuni de 
înaltă responsabilitate. Aceste misiuni contribu-

ie la consolidarea profilului R. Moldova ca ţară 
care îşi respectă angajamentele asumate în plan 
extern. 

- Cum a fost afectat sistemul de apărare al 
ţării din cauza că statul nu a alocat resursele 
necesare pentru dezvoltarea armatei? 

- Deşi alocaţiile pentru apărare sînt mai mici 
decît necesităţile reale de apărare, Armata Naţio-
nală are capacitatea de a întreţine tehnica milita-
ră şi armamentul din dotare în stare funcţională. 
Totodată, să nu uităm faptul că echipamentele 
militare existente au fost moştenite de la arma-
ta sovietică, deci sînt învechite moral şi fizic, iar 
resursele de exploatare a acestora s-au epuizat. 
În prezent, tehnica şi armamentul necesită recon-
diţionare sau înlocuire, iar alocările bugetare nu 
permit să desfăşurăm lucrări de recondiţionare 
sau să iniţiem programe de modernizare şi reîn-
zestrare. Acelaşi lucru se referă şi la supraveghe-
rea spaţiului aerian în contextul sistemului naţio-
nal de apărare antiaeriană. 

- Ministerul Apărării va organiza a patra 
licitaţie de comercializare a avioanelor de vînă-
toare. Este lipsa cumpărătorilor o problemă? 

- Într-adevăr, Ministerul Apărării va organiza 
a patra licitaţie, după ce primele trei, care au fost 
organizate pe parcursul anului 2010, nu au dat 
rezultate din lipsă de cumpărători. Subliniez că 
comercializarea celor şase avioane de vînătoare 
MIG-29, aflate în dotarea Armatei Naţionale, are 
loc prin hotărîre de Parlament. Preţul iniţial de 
licitaţie este de 8,5 mln de dolari SUA şi a fost 
stabilit în urma unei expertize independente a 
stării tehnice a avioanelor de luptă. 

Menţionez că necesitatea comercializării 
acestui lot de tehnică militară este dictată de raţi-
uni economice şi militare. Avioanele MIG-29 nu 
pot fi întreţinute din bugetul Ministerului Apă-
rării, iar întrebuinţarea acestora de către Armata 
Naţională este imposibilă. În prezent, avioanele 
MIG-29 din dotarea Armatei Naţionale sînt în 
stare non-zbor şi necesită reparaţii estimate la 
circa 30 mln de dolari SUA. Această cifră nu 
conţine cheltuieli pentru instruirea primară şi 
anuală a personalului navigant şi tehnic, care este 
estimată la circa 100 mln dolari SUA. Totodată, 
Ministerul Apărării alocă anual din bugetul său 
circa 500 mii lei pentru pază, întreţinerea tehnică 
şi efectuarea altor lucrări curente de deservire a 
celor şase avioane. În cazul în care comercializa-
rea avioanelor nu va fi posibilă, următorul pas va 
fi casarea acestora. 

- Domnule ministru, cînd va fi gata Moldova 
să treacă la o armată profesionistă şi să renunţe 
la serviciul militar obligatoriu? 

- Problema renunţării la serviciul militar în 
termen nu se pune în acest moment. Consider că 
factorul economic este decisiv din acest punct de 
vedere, deoarece cheltuielile de întreţinere a unui 
militar în termen sînt net inferioare faţă de în-
treţinerea unui soldat prin contract. Prin urmare, 
R. Moldova nu are încă capacitatea de a forma o 
armată integral profesionistă. Vă pot spune însă 
că raportul de militari care îndeplinesc serviciul 
militar în bază de contract şi cei care îndeplinesc 
serviciul militar în termen în Armata Naţională 
este de circa 50 la sută pentru fiecare categorie. 

Vă mulţumesc!

Vitalie MARINuţA: 
“Obiectivele strategice ale Armatei  
Naţionale sînt continuarea procesului  
de reformă militară”

Deşi bugetul militar ocupă unul dintre ultimele locuri dintr-o ierarhie care reclamă bani publici pentru 
infrastructură, sănătate, educaţie, salarii şi pensii, Armata Naţională a rămas o instituţie în care 
cetăţenii au foarte multă încredere. Despre exerciţiul de supravieţuire prin care trece Armata Naţi-
onală şi obiectivele trasate de Ministerul Apărării în cadrul programului de activitate al Guvernului 

“Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pentru perioada 2011-2014, aflaţi din interviul 
acordat, în exclusivitate Agenţiei MOLDpRES, de ministrul Apărării, Vitalie MARINuţA. 

“Forfota” de la poligon
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În unitatea militară din sudul ţării s-a 
desfăşurat ceremonia solemnă de absol-
vire a cursului de instruire iniţială militară 
de către tinerii soldaţi încorporaţi în luna 

decembrie a anului 2010.
Oficialitatea acestei ceremonii a 

fost dictată de necesitatea menţinerii şi 
aprofundării relaţiilor de colaborare cu 

părinţii şi rudele militarilor în termen, de 
a promova educaţia militar-patriotică a 

recruţilor şi imaginea pozitivă şi transpa-
rentă a Armatei Naţionale şi a serviciului 

militar.

Principalele eforturi de instruire şi educaţie a mi-
litarilor au fost direcţionate spre acomodarea cu 

rigorile serviciului militar, însuşirea prevederilor le-
gislaţiei cu implicaţii în domeniul militar, însuşirea 
cunoştinţelor teoretice şi formarea deprinderilor mili-
tare generale practice, strict necesare oricărui militar. 

Ceremonia de absolvire a cursului de instruire ini-
ţială militară a inclus înmînarea solemnă a certificate-
lor de absolvire a cursului de instruire iniţială militară, 
legitimaţiilor de serviciu, biletelor de concediu. Cuvin-
te deosebite pentru această zi le-a rostit militarilor co-
lonelul Eduard Ohladciuc, şeful J1 Direcţia personal, 
Marele Stat Major. “Aceasta este o zi solemnă în viaţa 
militarilor. Pe parcursul a şase săptămîni, aţi trecut cu 
succes toate barierele, greutăţile din momentul iniţial 
de serviciu militar. Aţi primit cunoştinţe, deprinderi 
necesare, începînd cu respectarea programului zilnic, 
cu exerciţiile de dimineaţă, cu trageri de luptă, îndepli-
nirea marşului şi finisînd cu supravieţuirea în condiţii 
de campanie. Aţi depus jurămîntul militar şi cred că 
aceste amintiri vor rămîne în memorie pentru totdeau-
na. După concediul de scurtă durată, o parte din voi 
veţi pleca în alte unităţi, pentru ca peste zece luni de 
serviciu militar să vă întoarceţi acasă bărbaţi adevă-
raţi, care au îndeplinit serviciul şi datoria sfîntă faţă de 
patrie. Răbdare multă şi serviciu uşor!”, le-a mai urat 
pe finalul discursului colonelul Eduard Ohladciuc.

Locotenent-colonelul Andrei Grosu, comandantul 
Brigăzii 3 Infanterie Motorizată, i-a felicitat pe militari 
cu ocazia absolvirii cursului şi a mulţumit în special 
pentru aportul personal pe care l-au adus la realizarea 
cu succes a cursului iniţial de pregătire militară. “Au 
fost şase săptămîni complicate pe care le-aţi parcurs 
cu cinste şi demnitate. La mai mult şi la mai mare!”, a 
punctat comandantul unităţii. 

Prezent la ceremonie, preotul militar, protoiereu 
Veaceslav Hortolomei, a binecuvîntat  şi el efectivul 
brigăzii. “Am început cu rugăciunea de speranţă cur-
sul de învăţămînt şi finisăm cu rugăciunea de mulţu-
mire. În calitate de păstor duhovnicesc, felicit tinerii 
militari, care au absolvit acest curs de instruire. Cu 

această ocazie, le doresc ca Bunul Dumnezeu, căruia 
ne rugăm de fiecare dată, să îi întărească, să îi milu-
iască şi să le lumineze minţile, sufletele, inimile, ca să 
facă lucruri frumoase. Cineva dintre ei, prezenţi aici, 
cîndva va deveni conducător de ţară, cineva condu-

cător de oaste. De aici şi concluzia, că indiferent de 
funcţia ocupată, trebuie să fie omenie,  inimă smerită 
şi minte înţeleaptă. Atunci va fi bine în societate. Aşa 
să ne ajute Dumnezeu!”

Profitînd de ocazie, soldatul Anatol Mihailov, din nu-

mele tuturor camarazilor de serviciu, care au absolvit cur-
sul de instruire iniţială militară, a adus sincere mulţumiri 
pentru răbdarea şi străduinţa depusă. “Astăzi, noi, tinerii 
soldaţi, cu mîndrie am absolvit cursul de instruire iniţia-
lă militară desfăşurat în Brigada 3 Infanterie Motorizată, 
care a durat şase săptămîni. Pe parcursul acestei perioa-
de am fost instruiţi conform cerinţelor programului. Am 
studiat cerinţele regulamentelor militare şi am obţinut de-
prinderi practice la mînuirea tehnicii militare şi armamen-
tului din dotare. Totodată am învăţat să suportăm cu uşu-
rinţă toate greutăţile şi rigorile serviciului militar. Luînd 
în consideraţie că am fost cca 241 de soldaţi cu caractere 
şi obiceiuri diferite, profesorii noştri au reuşit să educe 
în noi adevărate caractere şi patrioţi ai neamului nostru. 
De aceea promitem că oricare dintre noi, indiferent în ce 
unitate militară vom merge, vom depune străduinţa pentru 
rezultate meritorii,  vom prezenta capacităţile şi cunoştin-
ţele acumulate în Brigada 3 Infanterie Motorizată.

Tot în cadrul ceremoniei a fost adus la cunoştinţă 
ordinul comandatului Brigăzii 3 Infanterie Motorizată 
„Cu privire la stimularea militarilor în termen, încor-
poraţi în luna decembrie a anului 2010, care cu succes 
au absolvit cursul de instruire iniţială”. În conformita-
te cu cerinţele programului militar şi în scopul menţi-
onării efectivului, care cu succes a absolvit cursul de 
instruire iniţială militară, manifestarea indicilor înalţi 
la pregătirea de luptă, menţinerea disciplinei militare 
impecabile s-a înştiinţat la domiciliu despre îndeplini-
rea exemplară a serviciului militar a soldaţilor fruntaşi. 
Ulterior, Anatol Mihailov, Artur Găină, Vasile Ceban, 
Mihai Mitrofan, Roman Saghin şi Pavel Eriomenco 
s-au învrednicit de diplome de onoare.

Stela PAiu   

Cartea reprezintă o monografie, prima 
lucrare ştiinţifică interdisciplinară şi 

complexă despre participarea moldoveni-
lor la acest masacru. În volum se prezintă 
contextul general al războiului din Afga-
nistan, pregătirea ideologică, fizică şi mo-
rală a combatanţilor. Conflictul este ana-
lizat prin prisma confruntărilor militare, a 
vieţii cazone, a limbajului specific militar, 
a situaţiilor-limită şi a strategiilor de su-
pravieţuire, a impactului războiului asupra 
vieţii participanţilor, inclusiv perioada 
postbelică, marcată de sindromul afgan.    
Manifestarea a început cu derularea unui 
fragment de film, pentru a redirecţiona 
publicul prezent şi pentru a face cunoscu-
te operaţiunile militare din acele timpuri.

La bărbăţie şi la perioada războiului 
din Afganistan a făcut referire Vitalie Cio-
banu, doctor în istorie, şef al muzeului. 
“Sîntem prezenţi aici pentru o lecţie de 
bărbăţie care ne-o dau participanţii la răz-
boiul din Afganistan. Referitor la această 
tematică avem ca exemplu prezentarea 

de carte a unui coleg de-al nostru, isto-
ric, care colaborează atît cu noi, cît şi cu 
Academia Militară a Forţelor Armate, Ion 
Xenofontov.”

“În primăvara anului 1987, la data de 
14 mai, am zburat în Afganistan. Acolo 
ne-au repartizat după specialităţi. Mie 
mi-a revenit să-mi fac datoria în batalio-
nul 177, divizia 108. Misiunea noastră era 
să stăm la paza demnitarilor militari, să 
scoatem de pe cîmpul de luptă persoanele 
rănite. A fost foarte, foarte greu, dar după 
greu speram să fie altfel!”, menţionează 
Simion Pascari, participant al războiului 
din Afganistan.

Aceeaşi soartă a avut-o şi Ilie Crutu, 
participant al războiului, ca şi camaradul 
său. În 1984, la vîrsta la care sînt militarii 
acuma, la 25 octombrie i-au urcat în avion.

“Ne-au promis marea şi sarea … că 
acolo e bine … Cînd ne-am trezit, eram în 
pustiul, pe care-l văzusem numai la tele-
vizor. De acolo ne-au dus la pregătirea de 
jumătate de an. Eu sînt şofer-mecanic pe 

maşină blindată. După jumătate de an ne-
au repartizat prin toate punctele din Afga-
nistan. Pe atunci nu aveai încotro .., era 
o ruşine să nu faci serviciul militar. Nu 
mi-e ruşine că am luptat în Afganistan, in-
diferent de faptul că nu am luptat pentru 
patria mea, aşa a fost să fie soarta noastră. 
Consider că militarii din Moldova trebu-
ie să fie demni de a se numi ”soldaţi ai 
Republicii Moldova”. Le spun militarilor 
că sînt bravo şi că  prietenia din armată 
rămîne pe viaţă. Eu nu doresc nimănui 
să treacă prin ceea ce am trecut noi! Nu 
trebuie să mai fie război! Mai bine să le 
fie greu la armată, decît să piardă sau să 
comemoreze pe cineva. Doresc militari-
lor să fie bravi şi demni”, a mai accentuat  
Ilie Crutu.

A fost război .., ecoul Lui şi-acum mai 
este viu! Chiar dacă a luat sfîrşit, războiul 
rămîne a fi o pată pe conştiinţa neamului 
nostru. Dacă i-am înţeles costul, vom lup-
ta pentru pace…. 

Stela PAiu  

A fost război...
În războiul din Afganistan au participat 10 mii de tineri din Republica Moldova. 236 sînt invalizi, 

286 persoane au fost aduse în sicrie, 564 – răniţi şi 5 – dispăruţi

Primul test şi prima reuşită
Circa 241 de militari în termen au absolvit cursul de instruire iniţială 

militară în Brigada de Infanterie Motorizată „Dacia”

La Muzeul Armatei Naţionale s-a 
desfăşurat expoziţia şi prezentarea de 
carte “Războiul din Afganistan”, 1979-

1989, autor Ion Xenofontov, realizate în 
memoria participanţilor din Republica 
Moldova la războiul din Afganistan, 
realitate istorică şi imaginar social.

Momente solemne pentru ostaşi

Stimaţi părinţi! 

Conducerea Brigăzii 3 infanterie Motorizată „Dacia” exprimă sincere mulţu-
miri pentru creşterea şi educarea fiilor dumneavoastră, care în perioada decembrie 
2010 - ianuarie 2011 au trecut cursul de instruire iniţială militară cu durata de 
şase săptămîni, pe baza Brigăzii 3 infanterie Motorizată şi cu succes l-au absolvit, 
exercitînd cu cinste obligaţiunea de serviciu conform regulamentelor militare ale 
Forţelor Armate ale Republicii Moldova. Ei sînt militari de nădejde ai Armatei Na-
ţionale. Comandamentul şi efectivul Brigăzii 3 infanterie Motorizată se mîndreşte 
de performanţele obţinute de feciorii dumneavoastră pentru disciplină exemplară şi 
îndeplinirea conştiincioasă a obligaţiunilor militare, de sîrguinţă şi hărnicie.

Sîntem convinşi că şi după trecerea în rezervă vor fi adevăraţi patrioţi ai ţării 
noastre şi vor contribui la dezvoltarea şi prosperarea ei. Stimaţi părinţi, cu permi-
siunea dumneavoastră, din tot sufletul vă dorim calde urări de sănătate, mulţi ani 
fericiţi şi linişte în casele dumneavoastră. 

Cu respect, 
locotenent-colonel Andrei GROSu,

comandantul Brigăzii 3 infanterie Motorizată 

Scrisoare de mulţumire expediată şi adresată părinţilor ai căror fii au absolvit 
cursul de instruire iniţială militară 

Bravul pas de cadenţă

Ostaşii atenţi la faptele trecutului
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“Dorul de casă nu îl 
poţi depăşi,  te poţi 
doar deprinde cu el ...”

Criza post electorală 
în Coasta de Fildeş

Alegerile din 28 noiembrie 2010 în Coasta de 
Fildeş  au adîncit criza politică deja existentă şi 
au provocat o instabilitate deosebită din punct de 
vedere al securităţii. Şi, totodată, a pus în dificul-
tate sarcina pacificatorilor. “După ce Comunitatea 
Internaţională l-a recunoscut pe domnul Ouattara 
învingător,  Statele Unite ale Americii şi Uniunea 
Europeană au impus sancţiuni ex-preşedintelui 
Gbagbo si apropiaţilor săi. Totodată, Banca Mondi-
ală şi Banca Centrală a Africii de Vest au blocat ac-
cesul lui Gbagbo la orice tip de finanţare. În partea 
de sud a ţării, în special în oraşul Abidjan şi împre-
jurările acestuia, au loc ciocniri între reprezentanţii 
celor 2 tabere politice, care, pînă în prezent, s-au 
soldat cu moartea a peste 271 persoane”, povesteşte 
maiorul Sergiu Cirimpei. 

De la observatorul nostru aflăm că autorităţile 
guvernamentale (pro-Gbagbo) manifestă o atitudi-
ne neprietenoasă, uneori ostilă faţă de ONU (Gbag-
bo a ordonat expulzarea trupelor ONU din ţară), pe 
cînd cele recunoscute (foştii rebeli) au o atitudine 
mult mai bună, “evident, din motivul că liderul lor 
(Ouattara) a fost recunoscut de ONU ca învingător 
al alegerilor prezidenţiale. Situaţia în cadrul misiunii 
diferă de la localitate la localitate. Cea  mai instabilă 
localitate este Abidjan, unde susţinătorii lui Gbagbo 
au atacat şi incendiat cîteva vehicule ONU, inclusiv 
o ambulanţă, trupele ONU fiind forţate să deschidă 
focuri de avertizare. La moment, se fac eforturi pen-
tru rezolvarea paşnică a acestei crize. Astfel, Uniunea 
Africană a numit un grup de lucru format din 5 şefi 
de state pentru a soluţiona pe cale paşnică conflictul. 

Tabloul general în Coasta de Fildeş conturează 
disperarea populaţiei locale. Alegerile au fost aştep-
tate de cinci ani, fiind tot timpul amînate în această 
perioadă. Oamenii îşi doreau să iasă din situaţia de 
criză. De aceea, s-au şi dus 85% la vot. Dezamă-
girea acestor oameni este cu atît mai mare cu cît 
alegerile, în loc să pună capăt crizei, au agravat-o. 

Aşa se explică în mare parte agresiunea care 
vine din partea oamenilor. “Observatorii militari 
nu au un program fix de lucru. Acesta depinde de 
situaţia în zona de responsabilitate a grupei, de ne-
cesităţile operaţionale, administrative etc. Iar după 
alegeri, activităţile observatorilor militari sînt di-
ferite de cele de pînă la  această dată. În prezent, 
grupa în care îndeplinesc serviciul execută patrule 
doar în interiorul oraşului.  Ieşim în afara Yamous-
soukro numai în cazuri excepţionale şi cu escortă, 
din motivul că forţele de ordine din aria noastră de 
responsabilitate sînt loiale ex-preşedintelui Gbagbo 
şi deseori au o atitudine ostilă faţă de pacificatori”, 
zice  domnul maior.

La fel, diferă situaţiile cu care se confruntă ob-
servatorul nostru în timpul  misiunilor de patrulare. 
“Dacă pînă la alegeri aveam o libertate mare de ac-
ţiuni şi deplasare liberă în toată ţara, eram întîmpi-
naţi cu bucurie de băştinaşi, acum practic la fiecare 
patrulă apar interdicţii în deplasare din partea for-
ţelor de ordine. Prin urmare, trebuie să negociem, 

uneori aceste negocieri fiind destul de tensionate”,  
scrie maiorul Cirimpei. 

Viaţa continuă …

Grija pentru securitatea personală se ampli-
fică atunci cînd nu mai ai atît de mulţi prieteni 
în jur. “Acum, rareori umblu de unul singur prin 
oraş. De regulă, sîntem cel puţin 2 observatori mi-
litari”.  Dar, în pofida crizei acute din ţară, viaţa 
în Coasta de Fildeş continuă. Poate, pe alocuri, a 
pornit pe făgaşe noi. În ţară se înregistrează 30 – 35 
grade Celsius şi temperatura continuă să crească.  
Majoritatea timpului liber maiorul Cirimpei îl pe-
trece cu colegii şi lucrînd la menţinerea nivelului 
de pregătire profesională. La cumpărături ofiţerul 
merge regulat. Potrivit dumnealui, în Coasta de Fil-
deş, “preţurile la produsele de provenienţă locală 
şi la fructe nu sînt mari, pe cînd cele de import sînt 
exagerate. Cel mai dificil e să găseşti produse de 
igienă personală de calitate bună”. Piaţa şi locurile 
din imediata vecinătate sînt împînzite cu cerşetori, 
majoritatea dintre  ei copii. Unii chiar au curajul 
să ceară bani, bomboane etc. În regiunea Zanzan 
însă, unde am fost detaşat iniţial, probabil din cauza 
lipsei surselor de informare, copiii păreau că se tem 
de pacificatori, unii chiar fugeau de noi plîngînd is-
teric”, povesteşte maiorul Cirimpei.

Dorul de casă se amplifică şi mai mult atunci 
cînd vezi multe lucruri, dar care puţine se aseamănă 
cu ceea ce ştii. “Cred că dorul de cei dragi nu-l poţi 
depăşi, te poţi doar deprinde cu el. Profesia de mili-
tar presupune perioade de timp îndelungate pertre-
cute departe de casă, prin urmare, e o chestie pe care 
noi, militarii, ne-am asumat-o la începutul carierei”, 
îmi zice ofiţerul. 

„Sînt aici ca să 
promovez pacea ...”
„Fiece zi în misiunea ONu de menţinere a 

păcii în Coasta de Fildeş este diferită. Programul 
de lucru al observatorului militar include patrule 
de rutină, patrule lungi, aeriene, de noapte şi 
uneori speciale. Deplasările prin junglă con-
stituie 50 % din toate misiunile şi  sînt cele mai 
obositoare şi riscante”, aşa începe povestea pe 
continentul negru a maiorului Eugeniu Mariţ. 

Domnul maior Eugeniu Mariţ a primit man-
datul de pacificator  pentru Coasta de Fildeş la 9 
august 2010. La sosirea pe continentul african, 
dumnealui a parcurs un curs introductiv cu dura-
ta de 10 zile în Sebroko (Statul Major al misiunii 
ONUCI, în oraşul Abidjan). Cursul este esenţial 
pentru derularea ulterioară a misiunii. Aici se ob-
ţin informaţii despre geografia şi istoricul locului, 
structura etnică şi relaţiile statutare în zonă, despre 
cultură, tradiţii, în general. Obervatorii militari de-
prind aici arta negocierii, a modelării unei discuţii,  
la fel studiază aspecte din istoricul, locul şi rolul 
misiunii. „Tot aici militarii sînt testaţi la conduce-
rea autovehiculelor de teren, precum şi la cunoaş-
terea limbii franceze,  limba de comunicare locală  
în această misiune”, zice maiorul Mariţ.  După par-
curgerea acestei perioade, ofiţerul nostru a primit 
repartiţie în oraşul Man  şi a fost numit, în cadrul 

echipei,  la funcţiile ofiţer responsabil pe lucrul cu 
personalul G1 şi ofiţer pe transport. Oraşul Man se 
află în partea de vest a ţării şi este situat la poalele 
munţilor Toura, La Dent du Man şi Tonkoui. Iar în 
apropierea oraşului se găsesc numeroase cascade. 
„Însă, pe data de 9 februarie curent urmează să pri-
mesc repartiţie  într-o altă localitate, ca rezultat al 
rotaţiei observatorilor militari la jumătate de an în 
misiune”, comunică maiorul Mariţ.

urma adîncă a pacificatorilor
moldoveni în Africa

Tărîmul cu copaci uriaşi, izvoare repezi şi viaţa 
sălbatică abundentă l-a impresionat pe observatorul 
nostru. “Sînt foarte uimit de felul cum localnicii  
transportă orice lucru pe cap, păstrînd un echilibru 
fin la deplasare. Totodată, de felul cum mamele 
transportă copiii în spate fără de frica că vor cădea. 
Nu am mai văzut pe viu nimic asemănător. Cînd am 

timp liber, încerc să învăţ multe lucruri noi şi utile 
pentru traiul în condiţii precare şi studiez medicina 
tradiţională”, scrie ofiţerul, după jumătate de an de 
trai pe tărîmul Coastei de Azur, care se zice, poate 
te face să disperi un pic la început, dar, în acelaşi 
timp, farmecă prin puritatea locurilor şi frumuseţea 
care se întinde cît cuprinde ochiul. Maiorul Mariţ 
se străduie să ia cît mai multe din această regiune 
încă nedescoperită pînă la capăt. „Am avut ocazia 
să cunosc oameni deosebiţi aici. Aşa cum este, de 
exemplu, băiatul care îmi asigură paza în locuinţă. 
El este de origine etnică Yakouba şi de la el învăţ 
limba locală. Însă nu ezit să-i dau şi eu în schimb 
cîte ceva, promovîndu-l încet în studierea limbii ro-
mâne şi rezultatul pe care îl are nu este rău. Deja se 
poate saluta liber în română, înţelege unele expresii, 
întrebări. Este un băiat foarte ager, deştept şi glumeţ 
care deprinde totul din mers.  Iar eu sînt bucuros că 
am fost util cuiva în această regiune. Sper că şi lui 
această experienţă de studiere a limbii române să-i 
dea un avantaj în viaţă”, scrie pacificatorul. 

Botezul de “fildeş”

Prima misiune pe care a executat-o observatorul 
militar pe continentul african a fost ca primul botez 
„de fildeş”. „Este vorba despre o patrulă scurtă de 
rutină într-un sătuc apropiat de oraşul Man. Atunci 
am fost numit  şef al patrulei, deoarece cunosc bine 
limba franceză, atît de necesară în comunicarea cu 
localnicii. În sat, am fost întîmpinaţi de o droaie de 
copii şi maturi care (aproape ca acasa!) ne-au invitat 
să conversăm la umbra unui copac. Discuţia s-a axat 
pe situaţia generală în sat, problemele acute întîmpi-
nate de ei, precum şi modul de viaţă. Am fost foarte 
emoţionat, deoarece am purtat discuţii de unul sin-
gur cu autorităţile localităţii. La plecare, am făcut 
o poză cu toţi cei adunaţi acolo şi am fost petrecuţi 
de tot satul ca nişte prieteni sau oameni bineveniţi. 
Această zi şi experienţă nu o voi uita niciodată”. La 
fel ca colegul său care îndeplineşte serviciul în ora-
şul Yamoussoukro, maiorul Mariţ povesteşte despre 
schimbările produse în programul de muncă al ob-
servatorilor după alegerile din toamna anului prece-
dent. „Înainte de perioada de criză,  programul de 
lucru al observatorilor militari era foarte încărcat.  
Executam patrule cu lungimea de 550 - 600 kilo-
metri pe zi. Fiecărui conducător al automobilului 

(sîntem doi şoferi)  îi reveneau circa 300 kilometri. 
Iar patrulele de rutină prevedeau cel puţin 50 kilo-
metri în zi.  Acum însă s-a redus semnificativ din 
itinerar”, comunică domnul maior.

De mînă cu norocul ...

Observatorul militar povesteşte că, uneori, 
itinerarul misiunii prevede deplasări pe teren ac-
cidentat cu lungimea de 75 km, cînd viteza medie 
de deplasare  constituie 15-20 km/oră. „Astfel de 
patrule sînt foarte obositoare şi cer concentrare 
maximă”. Patrulele prin junglă sînt dintre cele mai 
dificile şi costituie  50% din numărul total de pa-
trule efectuate zilnic. „Sîntem nevoiţi să conducem 
automobilul de teren pe cărări unde nu a călcat ni-
ciodată cauciuc.  Sau trecem poduri care prezintă 
nişte copaci putrezi prăvăliţi, încercînd  la fiecare 
traversare norocul. De aceea, acordăm de fiecare 
dată atenţie sporită tehnicii de securitate”. 

ploile tropicale 

Teritoriul ţării porneşte de la terenurile joase de 
coastă şi se ridică pînă la platoul aburind al pădurilor 
tropicale din regiunea centrală şi savanele din nord. 
Ploile sînt abundente, în special în regiunile de coastă. 
Sezonul ploios durează între lunile mai şi octombrie.  
“Iar pericolul de accident în sezonul de ploi este triplu, 
în mare parte, pentru că apa care se scurge pe drum face 
şanţuri care nu se observă din cauza vegetaţiei abun-
dente.  Din acest motiv, trebuie să fim foarte prudenţi în 
timpul conducerii”.  Şi poate pentru că Dumnezeu iu-
beşte pe cei ce vin să promoveze pacea, maiorul Mariţ a 
fost păzit de ambuscade. „Însă, a existat o situaţie cînd 
viaţa mea şi a colegului senegalez a fost pusă în mare 
pericol şi, în cîteva clipe, am trecut printr-o groază 
enormă. Este vorba despre o patrulă zilnică  într-un să-
tuc la 65 km de la bază. La revenire, ne-am întîlnit cu o 
aglomeraţie de oameni speriaţi înarmaţi cu bîte şi pietre 
care s-au retras din satul din apropiere unde tocmai s-au 
desfăşurat ciocniri armate. Ei ne-au înconjurat maşina, 
ne agresau pe motiv că prezenţa noastră în regiune nu 
putea opri focurile de arme. Era o situaţie de criză care 
cerea reacţie rapidă din partea noastră. Atunci mi-am 
amintit tot ce am învăţat la cursurile de instruire privind 
negocierea. Metoda noastră de convingere a lucrat bine. 
Aceasta a fost o adevărată experienţă care m-a convins 
cît de importantă este instruirea corectă pînă la misiune 
şi aş vrea să le mulţumesc, în acest context, tuturor in-
structorilor mei din ţară şi din afara ei”. 

Ofiţerul Armatei Naţionale povesteşte că în fieca-
re zi în Coasta de Fildeş i se întîmplă ceva emoţionant 
sau uimitor. „Însă, cea mai emoţionantă situaţie mi 
s-a întîmplat cînd am plecat în oraşul Abidjan, unde 
trebuia să conduc un coleg care şi-a încheiat manda-
tul de pacificator. Atunci am mers să fac cumpărături 
într-unul din marketurile din oraş şi acolo am găsit o 
surpriză extraordinară care m-a apropiat puţin de casă 
- îngheţată fabricată în Republica Moldova. Iar înghe-
ţată se găseşte foarte greu în Africa. Bineînţeles, am 
cumpărat multă îngheţată „de acasă” şi mi-am servit 
colegii care au rămas la fel de uimiţi ca mine”. 

Dar ca acasă, nu e nicăieri. Dorul de cei dragi este 
din ce în ce mai mare. De aceea, primul lucru pe care 
l-a procurat maiorul Mariţ în Coasta de Fildeş a fost o 
cartelă pentru telefonul mobil ca să poată lua legătura cu 
viitoarea soţie şi rude şi să le zică că este bine.  

(Va continua) 
Locotenent major inga MihAiLOVA

Pacificatorii moldoveni în Coasta de Fildeş

O nouă documentare a misiunii

Relaţiile cu comunitatea contează enorm
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- În baza căror rigori se face admiterea la cate-
dra militară?

- Admiterea la catedră se face conform legislaţiei 
în vigoare, legii cu privire la pregătirea cetăţenilor 
pentru apărarea patriei, în baza faptului dacă candida-
tul este student sau a absolvit o oarecare universitate 
şi deţine studii superioare. Este neapărat ca această 
persoană să fie cetăţean al Republicii Moldova.

- Cîţi potenţiali studenţi pot fi admişi la catedră?
- Practica demonstrează că la catedra militară în 

perioada de toamnă sînt admise pînă la 750 de per-
soane, iar în perioada de primăvară, în jur la 800-850 
de persoane. 

- Care este limita de vîrstă a persoanelor care 
pot urma pregătirea la catedră?

- Limita este între 18 şi 27 ani. Pot face instrui-
rea, în perioada de iarnă -  studenţii în anul I, după 
prima sesiune, dar în perioada de toamnă numai după 
finisarea anului I.

- Prin ce tip de învăţămînt se efectuează instruirea?

- Instruirea se face prin învăţămîntul de zi cu 
frecvenţă obligatorie, conform unui anumit orar. În 
cazul în care studentul a absentat 18 ore, atunci el 
este exmatriculat. Instruirea se efectuează teoretic şi 
practic, deoarece avem o bază destul de bine dezvol-
tată a sistemului de predare – învăţare. 

- Care este durata cursului de instruire?
- Durata cursului se apreciază conform progra-

mului de studii, care prevede 360 de ore, ceea ce ne 
permite să ne încadrăm în patru luni de zile. De facto, 
mai sînt şi alte probleme de ordin major, care ne fră-
mîntă, deoarece totul se face facultativ pe de o parte, 
iar pe cealaltă parte, studenţii, în perioada de iarnă, 
în lunile decembrie-ianuarie şi vara, în lunile iunie-
iulie au sesiune, de aceea în această perioadă noi nu 
avem dreptul să petrecem ore teoretice şi practice. 
Din acest motiv sîntem limitaţi în timp şi de aceea 
petrecem două perioade de studii: septembrie-decem-
brie şi februarie-mai. 

- Cîţi profesori constituie cadrul didactic?

- În total avem 18 profesori, dar cu tot personalul 
sîntem 30 la număr.

- Personalul profesoral-didactic corespunde ce-
rinţelor faţă de cadrele didactice?

- Cu siguranţă şi în totalitate corespunde acestor 
cerinţe. La catedră sînt oameni, care au experienţă şi 
o pregătire foarte bună în domeniu, care au îndepli-
nit serviciul militar în Afganistan, Cernobîl, regiunea 
transnistreană, au avut funcţii responsabile în Armata 
Sovietică şi în Armata Naţională.

- Care sînt elementele principale ale bazei ma-
teriale de instruire?

- Catedra dispune de 12 auditorii specializate, 
înzestrate cu diferite standuri, tablouri, echipament, 
informaţii conform tematicii programului de studii. 
Avem, de asemenea, birouri pentru lectori, tirul spor-
tiv cu sala de forţă, camera de păstrare a armamentu-
lui, punctul de sprijin al plutonului de infanterie moto, 
mijloace radio şi telefoane pentru transmisionişti, uti-
laj şi aparate necesare pentru pregătirea geniştilor. Toţi 

studenţii dispun de uniformă militară, peste o sută de 
ţinute şi echipamentul comandantului de grupă prevă-
zut de cerinţele regulamentelor militare. Este creată 
baza pentru pentru studierea tuturor disciplinelor mi-
litare prevăzute de programul de luptă. Tragerile din 
arme şi exploziile practice, pentru genişti, se efectu-
ează în centrele de instruire ale Armatei Naţionale. 
Deţinem parţial necesarul de care are nevoie studentul 
la cursul de instruire. Ceea ce nu avem aici, găsim în 
brigada a II-a, armamentul şi tot ce este necesar pentru 
un studiu amănunţit prevăzut de program.

- Absolvenţilor catedrei li se oferă posibilitatea 
de a se angaja în cîmpul muncii?

- Întotdeauna absolvenţilor, care au dorinţa de a 
se angaja în cîmpul muncii în domeniul dat, li se ofe-
ră această posibilitate. Sînt mîndru de faptul că mulţi 
foşti studenţi s-au angajat în Forţele Armate ale Re-
publicii Moldova, în Armata Naţională, în Academia 
Militară, în poliţie şi deţin funcţii înalte, devin ofiţeri. 

De aceea vin cu un îndemn către studenţii, care 
vin la catedra militară:

“Este un stat, care se numeşte Moldova! E fru-
moasă prin plaiurile ei şi bogată prin poporul, care 
trăieşte pe acest pămînt. Pentru ca acest stat să fie 
apărat, cetăţenii trebuie să posede pregătirea militară, 
ca în timp de necesitate să vină în ajutor. Mai întîi 
de toate, studenţii, care absolvesc catedra militară 
dispun nu numai de instruirea teoretico-practică, dar 
şi de sfaturi de la profesori. În acest scop, îndemn 
studenţii să vină la catedra militară pentru a primi 
pregătirea militară necesară şi atunci statul nostru ar 
avea cu totul alte perspective ”.  

Stela PAiu

Compania protecţie chimică indepen-
dentă a fost fondată la 1 iunie 1995 cu 

scopul de a asigura activităţile de sprijin ale 
Armatei Naţionale pe linia genului de armă 
protecţie NBC (apărare nucleară, biologi-
că şi chimică): asigurarea apărării NBC în 
cadrul acţiunilor de luptă, executarea obser-
vării cercetării NBC a terenului, a zonelor 
contaminate şi delimitarea lor, executarea 
observării meteorologice, controlul de radi-
aţie şi chimic ale personalului, armamentu-
lui şi tehnicii militare, depozitelor alimen-
tare, înştiinţarea trupelor despre pericolul 
întrebuinţării armelor de nimicire în masă, 
executarea decontaminării parţiale şi totale 
a terenului, a personalului, armamentului şi 
tehnicii militare supuse contaminării.

pregătiţi pentru intervenţii

Într-o lume în care pericolul radioactiv 
şi chimic capătă amploare, rolul chimistu-
lui militar devine foarte important. Lupta cu 
agenţii toxici este una dificilă, în mare par-
te pentru că,  zice comandantul Companiei 
protecţie chimică independentă, căpitanul 
Tudor Popa, “inamicul nostru trebuie deter-
minat”. De aici porneşte frumoasa poveste 
despre chimiştii militari.  Nu oricine poate 
să devină un bun specialist în arma chimie, 
ci doar cei curajoşi, perseverenţi şi încrezuţi 
în propriile forţe, care pot să facă faţă, în 
orice situaţie, pericolului armelor chimice. 
De aceea şi instruirea militarilor din Com-
pania protecţie chimică independentă este 
specială. În apărarea NBC, se cere perma-
nent 100% de protecţie, pentru că orice mic 
rateu înseamnă pierderi de vieţi omeneşti. 
În centrul de instruire, efectivul companiei 
se antrenează pentru ca să supravieţuiască, 
să lupte şi să opereze în medii contaminate 
NBC. Aici se realizează scenarii de apărare 
NBC, cît mai aproape de realitate, în spe-
cial pentru folosirea măştii contra gazelor, 
a costumelor de protecţie şi a pachetului de 
decontaminare, scenarii privind procedurile 
de detecţie si identificare, în cazul misiuni-
lor de recunoaştere, avertizare şi raportare,  
privind acordarea primului ajutor şi a trata-
mentului victimelor. “Instruirea efectivului 
vizează, în fază iniţială, pregătirea a două 
grupe de specialişti - chimişti cercetaşi şi 
chimişti degazatori. După care, are loc în-

chegarea grupelor, a plutoanelor şi a com-
paniei”, informează căpitanul Popa. De la 
dumnealui aflăm că chimiştii cercetaşii sînt 
cei care execută cercetarea raioanelor con-
taminate. Iar chimiştii degazatori decon-
taminează tehnica şi/sau personalul infec-
tate. Am avut ocazia să vedem pe viu cum 
acţionează cele două grupe de chimişti în 
cadrul unui antrenament la protecţia NBC. 
Antrenamentul a vizat acţiunea unei grupe 
de cercetare, radiaţie şi chimică la executa-
rea misiunii de cercetare a unui raion. A fost 
creată o situaţie de aplicare a armei de dis-
trugere în masă de către inamic, iar militarii 
au executat atît cercetarea radiologică, cît 
şi chimică. În urma cercetării chimice şi de 
radiaţie, a fost delimitat raionul contaminat. 
Aici i-am întîlnit pe caporalii Igor Godea şi 
Ion Mogîldea, ambii încorporaţi în campa-
nia din primăvara anului precedent, despre 
care comandantul zice că sînt „doi buni 
meseriaşi”. Caporalul Godea este specialist 
chimist degazator. Dînsul este originar din 
raionul Ungheni şi zice că a venit din plă-
cere la armată, „pentru o mai bună pregătire 
pentru viaţă”. Igor Gadea este încîntat de 
viaţa militară şi de prieteniile care se leagă 
aici. „La moment, sîntem 24 de prieteni în 
cazarmă”, îmi zice militarul, strecurînd un 
zîmbet uşor. Se zice că dacă omul ar şti di-
nainte ce îl aşteaptă, s-ar asigura. În şcoală,  

Ion Mogîldea nu a acordat prea mare atenţie 
chimiei, pentru că nu ştia cît de necesară îi 
va fi ulterior. Acum, parcă,  s-a pomenit aşe-
zat din nou pe băncile şcolii (unei alte şcoli) 
şi asimilează cît mai bine disciplina. „În ar-
mată învăţ multe lucruri utile şi pentru viaţa 
de la civilie”, zice caporalul Mogîldea, care 
este cercetaş-chimist. 

 

Chimiştii militari 
în distrugerea pesticidelor 

Potrivit căpitanului Popa, Compania 
protecţie chimică independentă activează 
în cadrul proiectului NATO de distrugere a 
pesticidelor din faza iniţială a proiectului, 
din anul 2003. „Efectivul a fost implicat şi 
la prelevarea probelor de pesticide în diferi-
te depozite de pe teritoriul republicii. Ulte-
rior, aceste mostre au fost duse la laborator 
şi determinată originea pesticidelor sau sub-
stanţelor toxice periculoase. La aceste acţi-
uni au fost implicaţi atît militari pe contract, 
cît şi în termen. A fost formată grupa de re-
ambalare a pesticidelor şi am activat, prac-
tic, în toate raioanele Republicii Moldova 
unde au fost localizate depozite de păstrare 
a pesticidelor”, informează căpitanul Tudor 
Popa. Aceeaşi sursă informează că unitatea 
este dotată cu echipamentul necesar pentru 
îndeplinirea misiunilor. 

Se zice că cea mai mare valoa-
re într-o unitate este dată de 

personalul care rămîne fidel meseri-
ei, în pofida încercărilor date de timp 
şi de meseriaşii în domeniu. Veteran 
într-ale meseriei este şi plutonierul 
adjutant Valeriu Gorneţ, tehnicianul 
superior al Companiei protecţie chi-
mică independentă, cel care conduce 
un vehicul cu numărul 901. Coinci-
denţă impresionantă, nu-i aşa?  Dar 
plutonierul adjutant Gorneţ a ales 
meseria de militar, în locul celei de 
pompier, iar numărul de identificare 
al maşinii de cercetare chimică pe 
care o are în dotare nu îl deranjează 
nici într-un fel. Cu „prietenul său de 
fier” pe domnul plutonier adjutant  îl 
leagă o veche prietenie, din 1995, 
atunci cînd a urcat pentru prima dată 
la volanul acestei maşini. Şi cum 
dragostea dintîi nu se uită..! Dum-
nealui vorbeşte cu multă pasiune 
despre „maşina cu 901”. Am aflat că 
această maşină de cercetare chimică 
este uşor manevrabilă, consumul de 
benzină este de 45 l la sută, distanţa 
de parcurgere cu plutitoarele atinge 
9 km/ora şi cîntăreşte 7.200 tone.  
Domnul plutonier adjutant ne zice 
că în fiecare zi repară  “piesele bu-

clucaşe” cu dragoste, pentru că, în 
cei mai bine de 15 ani de serviciu 
în calitate de tehnician, dumnealui 
a ajuns la concluzia că trebuie să te 
înţelegi bine cu tot ce ţine de tehni-
că. Poate de aceea a avut dumnealui 
un singur ucenic pînă acum şi acela 
plecat din armată, pentru că „trebu-
ie să te atragă inima pentru această 
meserie”. Totuşi, cu gîndul la suc-
cesori în meseria pe care o practică 
cu atîta drag, dumnealui zice că, în 
timpul apropiat, va „plămădi” cîţi-
va militari care să poată să-şi facă 
munca cît mai bine. Marea proble-
mă cu care se confruntă plutonierul 
adjutant Gorneţ în meseria sa este 
dată de obţinerea pieselor de schimb 
pentru acest vehicul. Atunci cînd se 
defectează utilajul, iar piesele pentru 
tehnica anilor `80 sînt din ce în ce 
mai rare, doar un dram de experienţă 
în plus de fiecare dată salvează situ-
aţia. Şi, bineînţeles, dragostea pen-
tru meseria pe care o practici, pen-
tru că ”cel mai important este să fii 
eficient la locul de muncă”, afirmă 
dumnealui.

Locotenent major 
inga MihAiLOVA

Instruirea militară –  pasul spre un viitor prosper

Chimistul militar în lupta 
cu agenţii toxici

Meseria trebuie practicată 
cu dragoste

În oricare unitate unde există în dotare transport, fără 
mecanici şi tehnicieni buni, e ca fără medici. Specialistul 
Companiei protecţie chimică independentă în intervenţiile 

tehnice  este domnul plutonier adjutant Valeriu Gorneţ.

Antrenamentul în desfăşurare

Catedra Militară din cadrul universităţii tehnice din 
Moldova a fost creată prin Hotărîrea Senatului 
utM în octombrie 2002, în baza legii nr. 1245 

– XV – 18.07.2002 şi a Hotărîrii Guvernului nr. 587 – 
20.05.2003.

pe parcursul anilor de studii, catedra a fost absolvită 
de 8567 persoane la funcţiile militare comandant grupă, 
care  au primit cunoştinţe în domeniul organizării luptei 
şi grade militare.

Instruirea militară a studenţilor la catedră se efectu-

ează în  mod benevol. pot fi admişi la audierea cursului 
de instruire militară şi studenţii altor instituţii de învăţă-
mînt superior universitar, unde nu există catedre milita-
re, inclusiv şi ai celor particulare, precum şi absolvenţii 
acestor instituţii. 

Despre admiterea la catedra militară din cadrul aces-
tei universităţi, precum şi alte detalii referitor la această 
temă ne vorbeşte Nicolae petrică, şef catedră militară 
a universităţii tehnice din Moldova, general de brigadă 
în rezervă. 
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l  Armata Naţională - 20 de file de istorie
&

Situaţia existentă în cadrul relaţiilor cu 
Armata Sovietică şi elaborarea primei 

doctrine militare a adus la necesitatea cre-
ării unei instituţii adecvate de conducere 
militară, a cărei activitate urma să fie mai 
eficientă în funcţionare. 

Existenţa cadrului legislativ a permis 
constituirea la 5 februarie 1992 a Minis-
terului Apărării al Republicii Moldova, 
care era predestinat ca organ de conduce-
re al Armatei Naţionale, acest lucru fiind 
realizat prin decretul nr.19 al Preşedintelui 
Republicii Moldova. 

Ministerul se constituia prin reorgani-
zarea Departamentului de Stat pentru Pro-
bleme Militare şi Securitate a Statului, din 
corpul de specialişti care activase anterior 
în cadrul acestei instituţii, ofiţeri de toate 
gradele militare reîntorşi la baştină din 
armata sovietică, cît şi civili angajaţi prin 
contract.

Cererile depuse de aceşti ofiţeri obli-
ga conducerea statului şi elita militară la 
definitivarea şi completarea structurii ar-
matei. În luna ianuarie solicitau reîntoar-
cerea în patrie a 700 de militari din armata 
sovietică, era necesar un plan complex de 
activitate ce ţinea de domeniul rezolvării 
problemei cadrelor şi organizării unităţilor 
militare.

Prin decretul nr.20, Preşedintele Re-
publicii Moldova numeşte primul ministru 
al Apărării, generalul Ion Costaş, anterior 

pînă la această funcţie Ministru al Aface-
rilor Interne.

La 13 februarie, la şedinţa Parlamen-
tului, la propunerea deputatului Gheorghe 
Mazilu, se revine din nou la problema păs-
trării patrimoniului militar, menţionîndu-se 
că pînă la acea oră din Moldova erau deja 
transportate 700 de tancuri, 800 maşini 
blindate, 400 automobile, circa 40 unităţi 
de artilerie etc. Luînd act, legislativul ad-
optă Hotărîrea prin care obligă instituţiile 
de forţă să ia măsuri urgente pentru a opri 
evacuarea tehnicii militare şi a distruge-
rii patrimoniului militar. În acest context, 
peste două zile este semnat decretul nr.32, 
conform căruia urma să se transmită Mi-
nisterului Apărării al Republicii Moldova, 
în volum deplin, complexul de clădiri şi 
construcţii al Înaltului Comandament al 
Direcţiei Sud-vest a Armatei Sovietice, 
împreună cu toate utilajele şi bunurile 
materiale. Pînă la 1 martie 1992 această 
problemă trebuia soluţionată de comun 
acord cu comandamentul direcţiei militare 
sovietice.

Deja la sfîrşitul lunii ianuarie, repre-
zentanţi ai Ministerului Apărării al Repu-
blicii Moldova ocupase citeva din nivelu-
rile clădirilor Direcţiei. La 28 februarie, 7 
persoane, specialişti de la fostul departa-
ment militar, intră pe teritoriul Direcţiei 
Sud-vest, loc strict interzis pînă atunci 
pentru moldoveni, unde arborează drape-

lul tricolor. Transmiterea cartierului în vo-
lum deplin a durat pînă în prima jumătate 
a lunii mai 1992.

După organizarea acestui minister se 
înregistrează o evoluţie şi în relaţiile cu 
armata sovietică. La 18 februarie la Mensk 
are loc întîlnirea şefilor de state ale C.S.I. 
Conducerea Moldovei şi a Ucrainei decla-
ră încă o dată organizarea armatelor pro-
prii. Drept răspuns la această fermitate, 
preşedintele Rusiei, Boris Elţin, anunţă că 
şi Rusia, la rîndul ei, înfiinţează o armată 
proprie.

Pentru Republica Moldova, începînd 
de la 1 martie, toate unităţile militare din 
teritoriu urmau să treacă sub jurisdicţia in-
stituţiei militare naţionale.

La 21 februarie 1992, ministrul Apă-
rării Ion Costaş şi general-colonelul Boris 
Piancov discută la masa de tratative pro-
blema împărţirii patrimoniului militar de 
pe teritoriul republicii noastre. După cîteva 
runde s-a hotărît ca 90 la sută din averea 
militară din partea dreaptă a Nistrului să 
treacă în posesia Ministerului Apărării al 
Republicii Moldova,  iar din partea stîn-
gă - aproximativ a treia parte. În decurs de 
1,5-2 ani armata a 14-a rusă urma să pără-
sească republica.

Astfel se încheia prima perioadă de 
organizare a Armatei Naţionale, şi organi-
zarea bazei legislative şi juridice a organis-
mului militar naţional. 

Structura Ministerului Apărării a fost 
completamente aprobată la sfîrşitul lunii 
aprilie, după care sînt numiţi primii vice-
miniştri ai Apărării şi este depus jurămîn-
tul militar. 

Conform Legii Republicii Moldova 
“Cu privire la apărare”, care a fost adop-
tată la 17 martie 1992 de către Parlament, 
Ministerul Apărării este organul central 
al conducerii de stat a Forţelor Armate şi 
poartă răspundere deplină pentru constru-
irea, dezvoltarea şi pregătirea lor de luptă 
în vederea asigurării apărării ţării. Princi-
palele prerogative ale acestui organ militar 
erau: studierea şi aprecierea situaţiei poli-
tico-militare din republică şi determinarea 
gradului pericolului militar la momentul 
dat; participarea la elaborarea doctrinei 
militare, a direcţiilor principale ale politi-
cii militare şi la formarea bugetului militar; 
elaborarea şi prezentarea către Preşedin-
tele Republicii Modova, spre aprobare, a 

proiectului planului de edificare a Forţelor 
Armate, a proiectului planului de mobili-
zare a Forţelor Armate, de dotare a trupe-
lor cu armament şi tehnică militară; con-
ducerea activităţii de cercetare ştiinţifică în 
domeniul construcţiei militare; asigurarea 
promovării unei politici militare coerente, 
cooperarea cu forţele armate ale altor sta-
te; exercitarea educaţiei morale şi militar-
patriotice a efectivului Forţelor Armate; 
asigurarea protecţiei sociale şi juridice a 
militarilor şi a membrilor familiilor lor. 

În primăvara-vara anului 1992 eveni-
mentele militare ce se desfăşurau la Nistru 
au servit drept catalizator şi au urgentat 
lucrul de organizare a instituţiei militare, 
acest lucru de edificare a structurii militare 
a devenit mai uşor, deoarece militarii dis-
puneau deja de un organism de conducere 
bine închegat. 

Locotenent-colonel, 
doctor Vitalie CiOBANu

Adaptarea este însăşi condiţia vieţii
hans Selye

Existenţa oricărei fiinţe într-un anumit mediu pre-
supune un proces de adaptare, un schimb perma-

nent de „substanţă” dintre ea şi mediu, schimb care 
are drept scop trecerea „de la un echilibru mai puţin 
stabil între organism şi mediu, la un echilibru mai sta-
bil. Dacă schimbul realizat favorizează funcţionarea 
normală a organismului, acesta este considerat ca fiind 
adaptat”.

Şi ştie că un produs al relaţiei permanente a indivi-
dului uman cu mediul înconjurător, rezultatul adaptării 
se poate materializa fie în atitudinea de acceptare (omul 
agent şi creator de mediu), fie de respingere (retragere, 
incapsulare), caz în care se vorbeşte de inadaptare. Din 
acest punct de vedere, adaptarea se poate concretiza în 
răspunsuri ale omului la evenimente favorabile, neutre 
sau nefavorabile. Toate acestea subliniază “subiectivi-
tatea eu-lui, receptivitatea sa particulară şi răspunsul 
personal în faţa instanţelor realităţii, demonstrînd ast-
fel că fiecare om este o lume în el însuşi.

 Militarii care vin să îndeplinească serviciul mi-
litar provin din medii social - culturale diferite, care 
şi-au pus amprenta asupra personalităţii lor şi asupra 
modului de raportare la realitatea exterioară. Date fi-
ind particularităţile acestui mediu, militarii în termen 
trebuie să-şi mobilizeze toate resursele adaptative pen-
tru a se integra şi funcţiona fizic şi psihic eficient.    

Mediul militar este un mediu specific, caracterizat 
prin ordine şi disciplină, dar relaţiile interpersonale 
sînt reglate prin diferite norme oficiale. 

Grupurile militare sînt preponderent formale. 
Viaţa în grup este riguros organizată, fiecare activita-
te - deşteptarea, înviorarea, primirea mesei, instrucţia, 
stingerea - se face la ordin, fiind minuţios planificată 
şi controlată.

Fiecare militar are propriul lui sistem de convin-
geri, deprinderi, cunoştinţe care influenţează procesul 
de adaptare la mediul militar şi necesită formarea 
anumitor deprinderi, abilitaţi şi capacităţi, precum şi a 
unor convingeri conforme cu noul lor rol social. 

Astfel, riscul de apariţie a comportamentelor devi-
ante este crescut în primele 2-3 luni după încorporare 
şi în ultima lună a finisării serviciului militar, deoa-
rece există riscul ca noile achiziţii să intre în conflict 

cu vechile norme şi valori cu care militarul vine din 
mediul civil. 

Studiile arată, că abaterile comportamentale sau 
probabilitatea apariţiei instabilităţii emoţionale sînt le-
gate de adaptarea defectuoasă la 20% dintre militari în 
prima săptămînă după încorporare, la 60% - în prima 
lună si de 80% - înainte de a treia lună de serviciu.

Principalele manifestări observabile ale dificultă-
ţilor de adaptare sînt:

- în plan comportamental - acte de indisciplină, 
izolare, oboseală, dificultăţi de somn, inhibiţie; 

- în plan cognitiv - dificultăţi de concentrare, de 
gîndire, scăderea motivaţiei;

- în plan afectiv-volitiv - depresie, descurajare, 
teamă excesivă, labilitate emoţională, reacţii afective 
neadecvate.

Factorii care duc la inadaptarea tinerilor la mediul 
militar sînt:

- mediul: relaţiile de grup, climatul psihosocial şi 
coeziunea subunităţilor, relaţiile cu autoritatea, stilul 
de conducere etc. Trebuie ca comandanţii să ţină cont, 
că aici se întîlnesc tineri proveniţi în diferite medii so-
ciale, cu diferite nivele educaţionale de instruire; 

- personalitatea: maturitatea socio-afectiva, to-

leranţa la frustrare, stabilitatea emoţională, tempe-
ramentul, sistemul motivaţional-atitudinal, setul de 
atitudini, empatia, creativitatea în stabilirea relaţiilor 
interpersonale etc.

 Militarii mai empatici şi mai creativi trec mai uşor 
prin aceste perioade, stabilesc mai eficient relaţiile cu 
ceilalţi militari, se integrează mai uşor în grupul mili-
tar. Adesea ei reuşesc chiar să medieze conflictele din-
tre alţi militari, viziunea lor asupra situaţiei fiind mai 
largă. Ţinînd cont de aceste rezultate, psihologul poate 
acţiona în sensul dezvoltării capacităţii empatice, a in-
teligenţei emoţionale la militari prin diverse programe 
de antrenament, şedinţe practice, informative, care vor 
constitui obiectul de studiu al unor cercetări viitoare.

- particularităţile de vîrstă: caracteristicile psiho-
logice la perioada de trecere de la adolescenţă la matu-
ritate, inteligenţa emoţională. 

Este binevenit, ca sporirea motivaţiei la mediul 
militar a militarilor nou-sosiţi să fie îndreptată spre 
următoarele acţiuni:

- informarea tinerilor, înainte de încorporare, des-
pre armată, ca mai apoi aceştia să-şi creeze o imagine 
proprie în legătură cu solicitările, valorile şi normele 
mediului militar; 

- militarii prin contract să manifeste o atitudine 
faţă de armată ca atribut desăvîrşit în educarea la os-
taşi a calităţilor de cetăţean, patriot, apărător al ţării, 
militar profesionist şi personalitate cu moral înalt. 

Daca această imagine este corespunzătoare reali-
tăţii, adaptarea tinerilor este favorizată. Militarii vor 
depăşi mult mai uşor obstacolele şi se vor acomoda 
la noile condiţii ale mediului militar. În schimb, dacă 
imaginea este eronată, apare o neconcordanţă între aş-
teptări şi realitate, se creează tensiuni pentru înlătura-
rea cărora sînt necesare eforturi suplimentare atît din 
partea tinerilor, cît şi a comandanţilor sau altor militari 
cu funcţii de răspundere. 

- important este efortul pe care-l depune admi-
nistraţia companiei de instrucţie, pentru a asigura 
tinerilor militari în termen condiţii bune de cazare, 
instrucţie, igienă corespunzătoare, securitate, confort 
termic, sonor şi luminos, ventilare (aerisire) şi chiar 
condiţii de păstrare a intimităţii militarilor (paraclis), 
hrană – cît mai apropiată de cea tradiţională. Aceste 
eforturi sînt reflectate în modul în către tinerii percep 
viaţa militără; 

- pregătirea tinerilor ca militari. O ieşire de cam-
panie la poligon, executarea tragerilor din diverse 
tipuri de arme care vor avea drept efect – creşterea 
rezistenţei fizice şi psihice, dezvoltarea unor trăsături 
de caracter pozitive, îmbogăţirea nivelului de cultură 
generală etc;

- asistenţa psihologică primară calitativă şi la timp 
din partea comandanţilor, ulterior din partea sociolo-
gilor-psihologi;

- desfăşurarea şedinţelor de training cu diversă 
tematică, cum ar fi:  „Mă prezint colectivului „Comu-
nicarea asertivă în stabilirea relaţiilor interpersonale”, 
„Formarea încrederii în sine” etc;

- mediatizarea şi stimularea eforturilor militarilor 
participanţi la diferite misiuni; 

- promovarea unor relaţii interpersonale bazate pe 
valori ca principialitatea, camaraderia ostăşească, cin-
stea şi respectul reciproc;

- stabilirea permanentă a nivelului relaţiilor inter-
personale, climatului moral-psihologic în subunităţi şi 
diagnosticarea stărilor psihice la militari;

- preîntîmpinarea conflictelor ce pot apărea între 
militari, prin implicarea în soluţionare a  comandanţi-
lor de toate categoriile, fie a sociologilor-psihologi;

- asigurarea militarilor la nivel corespunzător nor-
melor stabilite.

Pentru ca mai uşor militarii să se integreze în co-
lectiv, trebuie să împartăşească un anumit număr de 
valori, opinii ale grupului. Ca militarul să accepte 
aceste valori, există cel puţin două condiţii:

- opiniile şi atitudinile grupului să nu vină în con-
tradicţie cu cele la care militarul tinde, ceea ce îi va 
permite să confirme apartenenţa sa la alte grupuri;

- opiniile şi atitudinile grupului să nu vină în 
contradicţie cu atitudinile individuale ale militarului 
punînd în discuţie sistemul de valori ce ţine de perso-
nalitatea acestuia.

Astfel, militarii trăind într-un mediu de continuă 
stimulare sufletească şi conştiinciozitate, apoi fiind în-
drumaţi şi controlaţi mereu, vor ajunge ca să obţină o 
bună pregătire sufletească. „Cunoştinţele militare sădi-
te pe o asemenea bază, vor avea o mare temeinicie”.

Locotenent major Natalia POBEREJNii,
sociolog-psiholog, 

Brigada 3 infanterie Motorizată

Constituirea 
Ministerului Apărării

SFAtuL pSIHOLOGuLuI

Adaptarea militarilor la mediul militar, 
factor important în pregătirea de luptă
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Ştiinţa admite 
şi performanţa 

sportivă
Academia Militară ”Alexandru cel 

Bun” a găzduit campionatul gar-
nizoanei Chișinău la tenis de masă. La 
competiție au participat 45 de militari din 
10 echipe, printre care echipa Batalionu-
lui cu Destinație Specială, a Batalionu-
lui 22 de Menținere a păcii, a Centrului 
comunicații și informatică și altele. Tur-
neul s-a desfășurat la trei categorii: indi-
vidual, dublu și pe echipe.

Cea mai bună prestație au avut-o de-
monstrat-o gazdele acestui campionat. 
Reprezentanții Academiei Militare au 
reușit să obțină „aurul” la toate cele trei 
categorii. Maior Vitalie Burlacu și-a ad-
judecat locul l la individual și împreună 
cu studentul Ion Gîscă a cîștigat finala la 
dublu. pe locul II s-a plasat echipa Batali-
onului cu Destinație Specială, iar treapta 
a treia a podiumului a revnit Batalionului 
de Gardă. Conform organizatorilor, acest 
campionat a avut drept scop menținerea 
și sporirea nivelului de pregătire fizică a 
militarilor, cultivarea calităților psiholo-
gice și moral-volitive, perfecționarea mă-
iestriei și performanțelor sportive. Însă 
obiectivul de bază constă în selectarea 
sportivilor, pentru constituirea loturilor 
Armatei Naționale în vederea participării 
la competiții naționale și internaționale. 

Această competiție este primul eveni-
ment sportiv al acestui an. Deși ea se or-
ganizează anual, militarii susțin că această 
ediție este una deosebită. Datorită faptu-
lui, că conducerea Armatei Naționale a 
permis ca fiecare militar să aibă un plan 
de autoperfecționare în domeniul sportu-
lui și pregătirii de luptă, participanții s-au 
pregătit la un nivel foarte bun. 

Clasamentul individual
1. Maior Vitalie Burlacu, 
Academia Militară a Forțelor Armate.
2. Student Ion Gîscă, 
Academia Militară a Forțelor Armate.
3. Soldat Serghei Barbăscumpă, 
Batalionul cu Destinație Specială.

Clasamentul la dublu
1. Academia Militară a Forțelor Armate
2. Brigada „Ştefan cel Mare”
3. Batalionul Geniu

Clasamentul pe echipe 
1. Academia Militară a Forțelor Armate
2. Batalionul cu Destinație Specială
3. Batalionul de Gardă                                                                                                                               

Dmitrii Vosimeric

sport

Felicitări locotenentului major Vasile OJO-
GA,  plutonierilor Veronica CUŢCAIA şi  

Natalia ŞUNCARCIUC, sergenţilor inferiori 
Tatiana GÎRLEA şi Serghei NEGHIN. La mulţi 
ani, sănătate, fericire, succes în toate cite v-aţi 
propus!

Cu respect, din partea colectivului Batali-
onului de Gardă

Sănătate şi fericire, urcuşuri în carieră şi în 
viaţa personală pentru căpitanii Alexandru 

LEŞAN şi Vadim ROTARI, locotenenţii majori 
Radion MÎNdRESCU şi Corneliu MOLdO-
VAN, locotenenţii Vitali GARbUz, Ivan UR-
SACHI, plutonierul adjutant Ion CALIN, pluto-
nierul Sergiu VÎRLAN, sergentul major Eduard 
bETCA, sergenţii Tatiana ŞRAM, Raisa STRA-
TULAT, Vadim ROMANENCO, sergenţii infe-

riori Ivan GRAUR, Alexandra MELENTII, Ion 
MORARU. La mulţi ani!

Din partea colegilor 
din Brigada “Ştefan cel Mare”

Sincere felicitări pentru sergentul Ion Mora-
ru din brigada “Ştefan cel Mare”. Sănăta-

te, fericire, dragoste de la cei ce te înconjoară, 
stabilitate materială, noroc şi voie bună.

Cu respect, 
locotenent major Ecaterina BODRuG

La mulţi ani pentru doamna Aurelia Rusu! Vi-
sele de azi să devină realitate, speranţele 

de mîine - împliniri, orice cădere - un pas înainte 
să fie şi gîndul bun să vă însoţească mereu.

Cu respect, 
locotenent major inga MihAiLOVA

Pentru onoare! Pentru Patrie! Pentru tricolor!

Oastea Moldovei
Accesul la ziarul „Oastea Moldovei”  

devine mai uşor
Dacă ai un mesaj de  felicitare pentru un camarad, 

dacă vrei să publici cîteva gînduri despre viaţa de ostaş, 
ai cîteva sugestii pe care vrei să le împărtăşeşti, dacă ai 
proză sau poezie pe care vrei să le vezi în paginile ziarului 
„Oastea Moldovei”, venim mai aproape de dumneavoas-
tră. Aruncaţi mesajele DVS (care să conţină numele, 
prenumele, gradul militar) în cutia poştală instalată în 
unitatea dumneavoastră.  Poşta se extrage săptămînal 
doar de către jurnaliştii militari.

Mesajele din unităţile militare dislocate la sudul 
sau nordul republicii rugăm să fie expediate pe adresa 
ingamihailov@yahoo.com

Căsuţa redacţiei 

În toate unitățile din cadrul Armatei 
Naționale s-a dat startul lunarului 

în vederea ameliorării disciplinei mili-
tare cu genericul ”Disciplina exempla-
ră – aportul meu la imaginea Armatei 
Naționale”. printre scopurile de bază 
ale acestui lunar, conducerea armatei a 
evidențiat perfecționarea lucrului indivi-
dual și educativ, menținerea unui climat 
moral-psihologic sănătos în colectivele 
militare și promovarea imaginii pozitive 
a Armatei Naționale în societate. 

Conform planului de acțiuni, în ca-
drul lunarului se desfășoară un șir de 
activități. Se vor organiza ședințe in-
structiv-metodice cu comandanții de 
plutoane, convocări cu întrebări și răs-
punsuri cu participarea șefilor de servicii, 
a ofițerilor pe probleme juridice, a con-
ducerii comandamentelor militare cu tot 
efectivul pe categorii și multe altele, care 
urmează să preîntîmpine fenomenele ne-
gative în Armata Națională. O deosebită 
atenție se va acorda gestionării și conlu-
crării cu comitetele părintești. potrivit 
comandantului Brigăzii I Infanterie Mo-
torizată, locotenent-colonel Ion Doțenco, 
acestea din urmă au o importanță majoră 
în educarea soldaților. ”Militarii recent 
încorporați trec o perioadă dificilă de 
adaptare la viața cazonă. Datoria noastră 
este de a le explica importanța discipli-
nei militare la îndeplinirea serviciului 
militar. Totodată, noi am creat în unitate 
comitetul părintesc, ca, în unele momen-

te, părinții militarilor în termen să par-
ticipe activ în viața brigăzii. Este foarte 
important ca conducerea brigăzii în co-
operare cu părinții să soluționeze pro-
blemele soldaților, deoarece peste 12 luni 
acești tineri se vor întoarce acasă și vor fi 
nevoiți să se încadreze în societatea civi-
lă”, a menționat comandantul unității. 

În formarea discipline militare un 
rol deosebit îi revine sergentului, deoa-
rece el este persoana cea mai apropiată 
de efectivul în termen. Sergentul Marin 
Daraban din Brigada I Infanterie Mo-

torizată servește drept exemplu pentru 
subalternii săi. El le cunoaște grijile și 
nevoile, și este mereu gata să le acorde 
un sfat. ”Deși sînt venit recent în uni-
tate, de la început m-am străduit să fiu 
cît mai aproape de efectiv. Întotdeauna 
am încercat să-i ajut cu un sfat atît pe 
plan profesional, cît și pe plan personal, 
deoarece uneori sergentului îi revine și 
misiunea unui psiholog sau, mai bine 
zis, a unui frate mai mare, care are deja 
o oarecare experiență. Dar, totodată, 
noi cerem de la soldați respectarea dis-

ciplinei militare, pentru că ea reprezin-
tă un factor important ce contribuie la 
menținerea capacității de luptă.  Noi 
trebuie să le altoim această disciplină, pe 
care ei o vor păstra peste ani și la civilie 
și o vor transmite urmașilor”, a accentuat 
sergentul Daraban.

Cu scopul de a menține un climat 
moral-psihologic sănătos în colecti-
vul militar, în unități se desfășoară 
taining-uri psihologice, care urmează 
să dezvolte deprinderi  de comunicare 
la militarii prin contract. Un astfel de 
training s-a desfășurat în Batalionul 22 
de Menținere a păcii cu comandanții 
de subunități. Tema lui a fost ”Rolul 
ofițerului în soluționarea situațiilor de 
conflict”. participanții susțin că acest 
training a fost foarte util. Ei au primit 
sfaturi aplicabile pentru rezolvarea 
conflictelor de la sociolog-psihologul 
din unitate și, totodată, ofițerii au avut 
posibilitatea să facă între ei schimb de 
experiență în soluționarea diferitor 
probleme. După cum susține conduce-
rea batalionului, asemenea training-uri 
vor avea loc și în continuare. 

perioada desfășurării acestui lunar 
este 31 ianuarie – 28 februarie 2011. Dar, 
odată cu încheierea acestuia, disciplinei 
militare nu i se va acorda mai puțină 
atenție, deoarece o armată, cît de bine 
echipată ar fi, dar fără disciplină, nicio-
dată nu va avea succes. 

Dmitrii Vosimeric 

Performanţă prin disciplină

Printre factorii de bază o importanţă deosebită în se-
curitatea ecologică revine situaţiei politico-militare, 

care se formează la anumite etape ale dezvoltării statului. 
Funcţionarea potenţialului militar constituie un act care, în 
mare măsură, este determinat de nivelul pericolului militar 
pentru interesele naţionale.

Politica statului orientată spre perfecţionarea poten-
ţialului militar şi stabilirea formelor de realizare a acestu-
ia în situaţii politico-militare concrete nu poate să nu ţină 
cont de posibilele consecinţe nefavorabile ale activităţii 
militare pentru sistemele ecologice, inclusiv pentru sta-
bilitatea şi posibilităţile lor adaptive.

Politica în domeniul securităţii naţionale promovată 
în condiţiile de acutizare a contradicţiilor ecologice este 
orientată spre stăvilirea nu numai a pericolelor militare, 
dar şi a celor ecologice. Acţiunea acestei tendinţe este 
condiţionată de relaţia reciprocă dintre pericolul militar 
şi cel ecologic, confirmată de războaie şi de conflictele 
militare locale, precum şi de necesitatea de a contracara 
„conflictele ecologice” şi agresiunile ecologice, a căror 
eventualitate pe viitor nu este exclusă.

În sfera controlului sînt incluse toate etapele de elabo-
rare şi realizare a politicii militare, însă o deosebită atenţie 
se acordă problemelor ce ţin de respectarea în structurile 
militare a legislaţiei ecologice şi de realizarea garanţiilor 
sociale pentru militarii ce îndeplinesc anumite misiuni în 
condiţii de risc ecologic sporit.

Politica militaro-ecologică trebuie să se formeze în 
corespundere cu concepţia securităţii ecologice a ţării, cu 
priorităţile de lungă durată şi cu scopurile atît în sfera 
militară, cît şi în sfera protecţiei mediului natural. Con-
ţinutul acestei politici înglobează activitatea orientată 

spre soluţionarea multilaterală, coordonată a diverselor 
probleme referitoare la protecţia mediului înconjurător, 
inclusiv folosirea raţională şi restabilirea resurselor na-
turale, dirijarea riscului ecologic în procesul funcţionării 
instituţiei militare în ansamblu.

În condiţiile noastre, elaborarea bazelor politicii mi-
litaro-ecologice, determinarea priorităţilor şi scopurilor 
ei ar trebui, probabil, să devină prerogativa organelor 
corespunzătoare.

Prin asigurarea ecologică a activităţii Armatei Na-
ţionale trebuie să se înţeleagă totalitatea măsurilor eco-
nomice, sociale, juridice, tehnico-ştiinţifice, educative şi 
socioculturale realizate în armată, în scopul protecţiei şi 
restabilirii mediului natural, diminuării influenţei lui dă-
unătoare asupra sănătăţii efectivului şi creării condiţiilor 
necesare pentru executarea de către unităţile şi subuni-
tăţile militare a sarcinilor în condiţiile cînd acţionează 
factorii ecologici nefavorabili.

Scopurile asigurării ecologice în prezent şi în per-
spectiva apropiată pot fi considerate: crearea, ţinînd 
cont de posibilităţile economice şi situaţia ecologică 
din ţară, a unui sistem eficient de asigurare a securi-
tăţii ecologice; menţinerea unei înalte capacităţi de 
luptă în condiţiile factorilor nefavorabili antropogeni 
şi naturali; asigurarea protecţiei ecologice şi garanţiilor 
social-economice pentru militarii, care execută lucrări 
în condiţii de risc ecologic sporit, precum şi pentru cei 
care au fost supuşi influenţei dăunătoare a factorilor 
ecologici ca rezultat al catastrofelor sau calamităţilor 
naturale; restabilirea, menţinerea şi, pe măsura posibi-
lităţilor, ameliorarea situaţiei ecologice în zona obiec-
tivelor militare.

Soluţionarea problemelor are loc în condiţiile refor-
mării Armatei Naţionale, proces orientat spre dezvolta-
rea şi implementarea parametrilor calitativi ai tuturor 
elementelor potenţialului militar. Prin urmare, şi politica 
militaro-ecologică trebuie să corespundă criteriilor men-
ţionate şi să aibă o bază ştiinţifică trainică.

Concepţia asigurării securităţii ecologice în cadrul 
Armatei Naţionale a Republicii Moldova trebuie să por-
nească de la analiza profundă, ştiinţific fundamentată a 
tendinţelor de dezvoltare a situaţiei ecologice şi a peri-
colelor ecologice capabile să provoace daune esenţiale 
sănătăţii populaţiei, calităţii mediului înconjurător şi 
neapărat să coreleze cu concepţia securităţii ecologice a 
statului.

Evaluarea riscului presupune analiza ştiinţifică a ge-
nezei lui, inclusiv depistarea şi determinarea gradului de 
risc şi a condiţiilor ce contribuie la sporirea lui. Această 
estimare se bazează pe cercetarea, din punct de vedere şti-
inţifico-tehnic, a sursei şi a factorilor de risc, ţine cont de 
particularităţile manifestării lor în situaţia ecologică con-
cretă, de mecanismul interacţiunii lor posibile ce conduce 
fie la excluderea reciprocă, fie la efectul acestuia. Astfel, 
evaluarea riscului oferă posibilitatea de a caracteriza pro-
babilitatea evenimentului nefavorabil şi proporţiile lui 
posibile. 

Între politica militară şi cea ecologică există o strînsă 
legătură reciprocă şi este vădită necesitatea de a ţine cont 
de posibilele consecinţe nefavorabile ale activităţii mili-
tare pentru sistemele ecologice naturale. 

Galina GRAuR,
profesoară de biologie

Aspecte ale ecologiei militare contemporane

Soluţiile  ce ar asigura succesul


