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MESAJUL 
ministrului Apărării 

Vitalie Marinuţa 
cu ocazia Zilei Memoriei

Stimaţi participanţi 
ai conflictului armat pentru apă-

rarea integrităţii teritoriale 
şi independenţei R. Moldova, 

Comemorarea zilei de 2 martie 
marchează un episod dureros în istoria 
naţională, pe care conştiinţa publică şi 
memoria noastră colectivă nu trebuie 
nici să-l ascundă, nici să-l falsifice, nici 
să-i diminueze semnificaţiile. 

În opinia mea, o naţiune care se 
respectă îşi cinsteşte şi îşi omagia-
ză actele istorice şi pe făuritorii lor. 
Prin urmare, ziua de 2 martie, de-
clarată la nivel de stat Ziua Memo-
riei celor căzuţi în conflictul armat 
pentru apărarea integrităţii terito-
riale şi independenţei R. Moldova, 
trebuie să reprezinte un moment de 
reflecţie pentru noi toţi. Un moment 
de reflecţie şi un prilej de a medita 
asupra consecinţelor sale tragice, 
asupra noţiunii de patriotism şi de-
votamentului faţă de ţara şi poporul 
din care facem parte. 

Comemorarea celor căzuţi în 
conflictul armat este de asemenea un 
tribut de recunoştinţă faţă de vădu-
vele care şi-au pierdut soţii, precum 
şi participanţii care au supravieţuit în 
conflictul armat. În calitate de minis-
tru al Apărării, vă asigur că veteranii 
conflictului armat şi văduvele celor 
care au căzut pe cîmpul de luptă vor 
găsi întotdeauna atenţia necesară din 
partea Ministerului Apărării. 

Efectivul Armatei Naţionale îşi 
pleacă fruntea în memoria patrio-
ţilor care au manifestat în condiţii 
nespus de grele bărbăţie şi curaj. 
Patriotismul înaintaşilor constituie 
o adevărată şcoală a vieţii pentru 
generaţia tînără, care are acum toate 
şansele de a prelua ştafeta de edifica-
re a unui stat unitar şi democratic. 

Mă închin în memoria celor 
căzuţi pe cîmpul de luptă, iar vete-
ranilor conflictului armat pentru 
apărarea integrităţii teritoriale şi 
independenţei R. Moldova le doresc 
multă sănătate şi numai succese de 
acum înainte.

Ziua Memoriei eroilor

2 martie rămîne cea mai tragică zi din 
istoria Republicii Moldova. Anume pe 

2 martie 1992 a început războiul de 
pe Nistru. Deşi anul acesta se împlinesc 

deja 19 ani de la declanşarea conflictului 
transnistrean, evenimentele tragice din 

acele timpuri nu sînt uitate. Militarii păs-
trează memoria acelui război în sufletele 

şi în inimile lor. 
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VIP

Ministrul Apărării 
Vitalie Marinuţa a primit la sediul 

Ministerului Apărării vizita de 
lucru a ambasadorului Litua-

niei, Violeta Motulaite, care l-a 
prezentat pe colonelul Sigitas 
Butkus cu ocazia acreditării în 

funcţia de ataşat militar al Litua-
niei în Republica Moldova.

Ministrul Apărării l-a felicitat pe co-
lonelul Sigitas Butkus cu ocazia 

desemnării sale în funcţia respectivă şi 
s-a arătat convins că numirea sa va im-
pulsiona relaţiile militare bilaterale. 

„Relaţiile de prietenie între R. Mol-
dova şi Lituania sînt o premisă bună 
pentru dezvoltarea colaborării bilaterale 
pe principiul egalităţii şi respectului reci-
proc. Am convingerea că odată cu numi-
rea noului ataşat militar vom identifica 
mecanismele necesare pentru o coope-
rare mai dinamică în viitor”, a accentuat 
ministrul Apărării. „Totodată, apreciez 
înalt activitatea fostului ataşat militar, 
care a contribuit semnificativ în perioa-
da mandatului său la o serie de activităţi 
pe dimensiunea bilaterală şi a cooperării 
cu Alianţa Nord-Atlantică, în calitatea 
ambasadei Lituaniei ca punct de contact 
NATO pentru Moldova în anul 2010”. 

Ambasadorul Lituaniei a remarcat 

nivelul înalt al colaborării militare dintre 
cele două state şi a menţionat că ţara sa 
va susţine în continuare reforma în sec-
torul de apărare din Moldova. 

„În pofida constrîngerilor financiare, 
Lituania a oferit Ministerului Apărării 
susţinere în domeniul învăţămîntului mi-
litar pentru că înţelegem cît de importante 
sînt investiţiile în resursele umane”, a sub-
liniat Violeta Motulaite. „Ofiţerii Armatei 
Naţionale vor avea posibilitatea să frec-
venteze în continuare cursurile de studiere 
a limbii engleze şi cursurile de comandă 
şi stat major din Lituania, pentru că toate 
ofertele vor fi reînnoite şi în anul 2011”. 

Noul ataşat militar al Lituaniei în R. 
Moldova are reşedinţa în Kiev şi exer-
cită concomitent funcţia de ataşat mili-
tar al Lituaniei în Ucraina şi România. 
Colonelul Sigitas Butkus are 47 de ani 
şi a preluat funcţia de ataşat militar de 
la locotenent-colonelul Darius Aukscio-
nis. De menţionat că la începutul acestui 
an, ambasada Lituaniei în R. Moldova a 
predat Bulgariei funcţia de ambasadă de 
contact NATO pentru R. Moldova, după 
ce a exercitat această funcţie pe parcur-
sul anului 2010. 

NOTĂ: Colaborarea moldo-litua-
niană în domeniul militar este asigura-
tă prin Acordul interministerial de co-
laborare în domeniul apărării, semnat 
la 14 aprilie 2006.

Lituania a numit un nou 
aTaşaT miliTar PeNTru 

rePublica mOldOva

Brigada „Dacia” -  19 aniversări
Într-un cadru festiv prilejuit de 
aniversarea a 19-a de la fon-
dare, Brigada „Dacia” a avut 

invitaţi oficialităţi din cadrul 
Ministerului Apărării, cele locale, 

cadre militare în activitate, 
rezervă şi în retragere care au 

contribuit la temelia uneia dintre 
cele  mai moderne unităţi din 

cadrul Armatei Naţionale.

În deschiderea evenimentului, loco-
tenent-colonelul Andrei Grosu a 

punctat cîteva din reperele fundamentale 
ale activităţii unităţii militare, la coman-
damentul căreia se află, subliniind succe-
sele înregistrate de efectivul unităţii care 
dă dovadă de competenţă profesională. 
În acelaşi context, domnul locotenent-co-
lonel a menţionat că sarcina primordială 
stabilită pentru Brigadă rămîne a fi ace-
eaşi – menţinerea şi perfecţionarea nive-
lului pregătirii de luptă în corespundere cu 
cerinţele moderne şi instruirea militarilor.

Militarii au primit binecuvîntarea 
preotului militar (capelan), protoiereu 

Veaceslav Hortolomeu, iar într-un cadru 
festiv, au fost felicitaţi cei mai merituoşi 
militari ai unităţii, cărora le-au fost în-
mînate distincţii militare pentru activita-
te impecabilă de-a lungul carierei.  

Publicul a mai putut vizita standuri-
le cu tehnică şi echipament de luptă din 
dotarea infanteriştilor. Programul festiv 
a continuat cu evoluarea unor artişti lo-
cali, precum şi cu prezentarea unor exer-
ciţii demonstrative.  

din istorie. În conformitate cu 
Decretul Preşedintelui Republicii Mol-
dova din 3 septembrie 1991 “Cu privire 
la formarea Forţelor Armate ale Repu-
blicii Moldova” şi ordinului ministrului 
Apărării din 24 februarie 1992, pe baza 
unităţii militare nr. 33456 s-a format 
orăşelul militar nr.1. 

La 7 noiembrie 1992, conform  dispo-
ziţiunii şefului Marelui Stat Major al Ar-
matei Naţionale, orăşelul militar nr.1 este 
reorganizat în Brigada 3 infanterie Moto-
rizată. Iar la 9 august 1993, conform ordi-
nului ministrului Apărării, această unitate 
primeşte denumirea „Dacia”.

Din august 1992 pînă în noiembrie 
2001, subunităţile brigăzii au participat la 
operaţiuni de menţinere a păcii în Trans-
nistria, în componenţa Batalionului 2 in-
fanterie Motorizat al Forţelor de Menţinere 
a păcii din satul Varniţa. În iulie 1993,  în 
unitate, pentru prima dată, au fost organi-
zate şi desfăşurate aplicaţii tactice cu tra-
geri de luptă cu compania de infanterie.

Conform Decretului Preşedintelui 
Republicii Moldova nr.124 din 11 au-
gust 1993, de către preşedintele Parla-
mentului Republicii Moldova, domnul 
Petru Lucinschi, Brigăzii 3 infanterie 
Motorizată “Dacia” îi este înmînat Dra-
pelul de Luptă – simbol al onoarei, vite-
jiei şi gloriei militare.

De la momentul înfiinţării, militarii 
Brigăzii 3 infanterie Motorizată ”Dacia” 
au participat la o serie de aplicaţii bila-
terale şi internaţionale desfăşurate sub 
egida ONU, programul „Parteneriatul 
pentru Pace”, inclusiv şi în operaţiuni 
post-conflict de restabilire a Irakului, 
demonstrînd maiestrie profesională. 

Locotenent major 
Inga MIhAILovA
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În ajunul Zilei Memoriei, marcată 
oficial la 2 martie, ministrul Apă-

rării a decorat 25 de veterani cu medalia 
„În slujba Patriei”. Totodată, din sursele 

extrabugetare ale Ministerului Apărării, 
văduvele care şi-au pierdut soţii pe cîm-
pul de luptă au primit premii băneşti. 

Vitalie Marinuţa a menţionat că 
această susţinere reprezintă un tribut de 
recunoştinţă faţă de toţi soldaţii care au 
căzut în bătălii şi care şi-au îndeplinit 
datoria ostăşească cu preţul suprem, dar 
şi faţă de cei care au supravieţuit în con-
flictul armat. 

„Comemorarea celor căzuţi în con-
flictul armat este un tribut de recunoş-
tinţă faţă de văduvele care şi-au pier-
dut soţii, precum şi participanţii care 
au supravieţuit în conflictul armat. Vă 

asigur că veteranii conflictului armat şi 
văduvele celor care au căzut pe cîmpul 
de luptă vor găsi întotdeauna atenţia ne-
cesară din partea Ministerului Apărării”, 
a accentuat Vitalie Marinuţa. 

De menţionat că în Armata Naţio-
nală activează în prezent 64 de veterani 
ai conflictului armat pentru apărarea in-
tegrităţii teritoriale şi independenţei R. 
Moldova. 

În conflictul armat din 1991-1992 au 
participat circa 29 mii de persoane, din-
tre care 286 au decedat, iar alte 284 au 
rămas invalizi de gradele I, II şi III.

“Dragobetele” este o sărbă-
toare de rit vechi, celebrată şi 
în ţăra noastră. De asemenea, 

este considerată echivalen-
tul Zilei Sfîntului Valentin şi 

Valentina, sărbătoarea iubirii. 
De facto, Dragobetele este o 

sărbătoare avînd o “vechime” în 
jurul a 170-180 de ani şi păstra-

tă cu precădere pînă astăzi. 
Divinitate mitologică simila-

ră lui Eros sau Cupidon, Drago-
bete este considerat a fi fiul Do-

chiei şi este un bărbat chipeş 
şi iubitor. Astfel, de Dragobete, 

fetele şi băieţii se întîlnesc şi 
se veselesc, pentru ca iubirea 

lor să ţină tot anul.    

Cu această ocazie, Casa Centra-
lă a Armatei a organizat un 

program special, care a inclus muzi-
că, concursuri, aplicaţii demonstrati-
ve la gimnastică.

Atmosfera şi buna dispoziţie a 
fost creată de interpreţii Costi Burla-
cu şi Corina Ţepeş, Svetlana Creţu, 
solista Ansamblului Naţional Aca-
demic de Dansuri Populare “Joc”, 
Pavel Lungu, Andrei Angheluţă, 

Cristina Poiană, studenţii Academi-
ei de Muzică, Teatru şi Arte Plasti-
ce, Elena Rusanenco, gimnastă la 
categoria aplicaţii demonstrative şi 
grupul de gimnaste de la Liceul Re-
publican Sportiv.    

Iubiţi frumos, curat şi lumea are 
să vă pară minunată! Faceţi în su-
flet loc unui sentiment care e dor si 
asteptare, nesomn si fericire, tandre-

ţe si puritate, adica Dragostea. Chiar 
dacă în scenă poartă nume diferite, 
totuşi în viaţă Dragobetele i-a unit 
şi  i-a provocat să alerge unul după 
altul, ca în cele din urmă să formeze 
o familie frumoasă.  “De Dragobete 
vă dorim tuturor dragoste în suflete-
le voastre. Să persiste iubirea şi cu 
siguranţă că aceste frumoase sărbă-
tori din luna februarie, atît Sfîntul 

Valentin şi Valentina, cît şi Dragobe-
tele, visăm să le petrecem împreună 
cu persoana dragă.  Să iubiţi şi să fiţi 
iubiţi! Să spuneţi jumătăţii voastre: 
“Iubitul meu, Iubita mea”.Să aveţi 
parte şi grijă de dragoste”, acesta a 
fost sfatul lui Costi Burlacu şi al Co-
rinei Ţepeş pentru toţi cei prezenţi 
în sală.   

Spre finalul programului s-a 
desfaşurat şi înîietatea la lupta naţi-
onală “Trînta”. La acest gen de sport 
învingători au devenit: Dumitru 
Lugu, student al Universităţii Agra-
re, Maxim Gilcă, student al Univer-
sităţii Educaţie Fizică şi Sport, Vic-
tor Balaneţchi, de asemenea student 
al Universităţii Educaţie Fizică şi 
Sport.

Pentru toţi, sărbătoarea dragostei 
este considerată una de bun augur. 
Cuvinte de dragoste putem spune şi, 
evident, e frumos să o facem zi de zi, 
dar de Dragobete venim cu un me-
saj special. Acesta este încă un prilej 
de a ne bucura mai mult şi de a ne 
convinge că sentimentul sublim de 
dragoste oferă căldură sufletească, 
ne încurajează să devenim mai opti-
mişti, să zîmbim şi să fim fericiţi.

Stela PAIu

veTeraNii şi vĂduvele OSTaşilOr 
diSTiNşi de miNiSTerul aPĂrĂrii

Efectivul Armatei Naţionale îşi pleacă fruntea în me-
moria patrioţilor care au manifestat bărbăţie şi curaj în 
clipe de grea cumpănă pentru R. Moldova. Declaraţia 
a fost făcută de ministrul Apărării Vitalie Marinuţa în 
cadrul unei întîlniri cu participanţii la conflictul armat 
din anii 1991 – 1992 şi văduvele care şi-au pierdut 
soţii pe cîmpul de luptă. 

Dragobetele sărută fetele…
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puLSuL ARMAtEi

Pagină pregătită de locotenent major Inga MIhAILovA

l  Armata Naţională - 20 de file de istorie
&

- Dle general, ce v-a determinat  
să scrieţi această carte?
- Sînt nişte lucruri în viaţă care sînt 

sacre, mai ales ce ţine de destinul nea-
mului. Lucruri care trebuie cunoscute 
de orice om care este cetăţean al aces-
tui stat. La noi nu s-a propagat istoria 
adevărată a neamului şi mai ales perioa-
da aceea tragică legată de războiul din 
1992. Unii spun că a fost un conflict, dar 
în realitate a fost un război declanşat de 
o mare putere, care se numeşte Rusia, 
împotriva statului independent-suveran 
Republica Moldova. A crescut deja o 
generaţie întreagă, 20 de ani au trecut de 
atunci şi adevărul tot s-a ascuns sau s-a 
spus cu jumătate de gură. Ba mai mult, 
mass-media Rusiei şi a Transnistriei se 
străduie să ne bage  în cap că ar fi bine 
să nu vorbim despre aceasta, pentru că 
ceea ce s-a întîmplat, chipurile, a fost o 
agresiune din partea noastră. Ei zic că 
noi sîntem de vină că s-a declanşat acest 
război şi că sîntem un fel de ocupanţi, 
de agresori care am atacat un alt “stat”. 
Dar nu se spune adevărul, că acest “stat 
autoproclamat” s-a creat pe teritoriul 
unui stat suveran şi independent, Repu-
blica Moldova, care este recunoscut de 

aceeaşi Rusie ca stat integru, nedezbi-
nat. Nu se zice că, de fapt, acest război 
a fost declanşat de forţele separatiştilor, 
a cazacilor,  gardiştilor şi a armatei ruse 
împotriva unui stat nou creat, suveran 
şi independent – Republica Moldova. 
Generaţia care a crescut de 20 de ani nu 
cunoaşte adevărul şi se ghidează de nişte 
minciuni. 

- Cartea prezintă dezvăluiri 
uluitoare şi pentru militari despre 
evenimentele de pe Nistru. Ce învă-
ţăminte ar trebui să scoată militarii 
din cele întîmplate în 1990-1992?
- Militarii trebuie să cunoască istoria 

creării structurii în care îşi îndeplinesc 
serviciul. Armata în toată lumea este 
recunoscută drept un pilon al statalită-
ţii şi dacă vorbim de statul Republica 
Moldova, al doilea stat românesc, pă-
rerea mea personală, trebuie să se ştie 
cum s-a creat şi în ce condiţii. E bine 
cunoscut că armata, şcoala şi biserica 
sînt reperele principale pe care se for-
mează un stat. Şi dacă nu e propagată 
şi nu e scoasă în evidenţă, nu e creată 
opinia pozitivă despre această structură, 
sigur că atunci e trist. Şi vreau să atrag 
atenţia că armata trebuie să lupte pen-
tru a-şi proteja locul său în societate, ca 
societatea să aibă respectul cuvenit faţă 
de această structură. Şi a doua, militarii 
trebuie să cunoască cum a fost implicată 

instituţia în apărarea integrităţii acestui 
stat. Armata numai a fost creată  şi deja 
în aprilie-mai a fost implicată în război, 
cu armament şi cu muniţie. Aşa cum am 
fost nepregătiţi, am încercat să apărăm 
acest stat ca să existăm şi să dăm o ri-
postă la structuri bine pregătite. Militarii 
Armatei Naţionale trebuie să cunoască 
cu ce a fost înarmată, cum a activat, care 
au fost avantajele şi dezavantajele aces-
tei organizări a luptei prin tranşee şi prin 
aceasta să fie un învăţămînt şi pentru 
viitorul operaţiunilor armate care să nu 
dea Dumnezeu să aibă loc. Dar aceasta 
este menirea armatei – să apere poporul 
de invazia din afară, să fim pregătiţi şi 
să învăţăm din greşeli şi din evenimente 
care deja au avut loc în Armata Naţiona-
lă de la momentul creării ei. 

- Ce credeţi că ar trebui să cu-
noască societatea despre Ministe-
rul Apărării şi care ar trebui să fie 
atitudinea guvernării faţă de aceas-
tă instituţie?
- Societatea trebuie să înţeleagă că 

noi nu am fost ca stat pînă în 1990. Am 
fost pur şi simplu o republică unională 
sau mai bine spus,  regiunea unui stat 
în URSS.  Şi e clar că noi nu aveam o 
structură care se numea armată. Cînd 
ne-am format ca stat independent şi 
suveran, sigur că a trebuit de creat şi 
această structură care este un reper al 

statului. Societatea nu e pregătită şi nu 
conştientizează că această structură este 
un atribut al statului Republica Moldo-
va şi el trebuie să existe, trebuie să fie 
susţinut şi finanţat, trebuie să fie echi-
pat, bine dotat, bine remunerat. Cred că 
trebuie de căutat modalităţi de finanţat 
această structură, dar nu cum pînă în 
ziua de astăzi rămăşiţele din buget sînt 
pentru Ministerul Apărării. Aşa nu mer-
ge, pentru că 0.3- 0.4% din PIB-ul naţi-
onal care se dau pentru întreţinerea ar-
matei este o tragedie pentru stat, pentru 
societate şi pentru armată. În toate ţările 
care au armată se dau cel puţin 2-3% 
din PIB. La momentul cînd se creează 
o structură, cum noi am început crearea 
Armatei Naţionale, trebuia să se dea cel 
puţin 5-7% din PIB pentru a forma şi or-
ganiza această instituţie care este Minis-
terul Apărării. Şi aş ruga guvernanţii şi 
parlamentarii totuşi să găsească finanţe, 
să mai tempereze alte dorinţe, dar struc-
tura care este pilonul statalităţii, armata, 
să fie una din primele de atenţie ale lor şi 
să mărească finanţarea acestei instituţii 
importante a statului. 

- Domnule general, dacă aţi fi 
reinvestit în funcţia de ministru al 
Apărării, ce aţi schimba, cu ce refor-
me aţi veni în Armata Naţională?

- Eu nu cunosc acum, la concret, 
care este situaţia internă a Ministerului 
Apărării ca să vă răspund la această în-
trebare. Dar un lucru care aş vrea să vă 
spun, dar în ceea ce nu ţine de structura, 
finanţarea şi aprovizionarea, reorganiza-
rea şi gestionarea Ministerului Apărării 
în ziua de astăzi, este ca absolut toţi co-
mandanţii, toată conducerea, în pofida 
gradelor şi funcţiilor pe care le deţin, să 
apere această instituţie, să explice socie-
tăţii ce importanţă şi menire importantă 
are în stat. Şi mai mult, să fie prezenţi în 
presă ca să vorbească lumii despre im-
portanţa Armatei Naţionale.

- Domnule general, în opinia 
dumneavoastră, care este probabi-
litatea unui nou conflict pe Nistru?
- Cred că este exclus.  Doar dacă din 

nou să provoace acest conflict Transnis-
tria, sub acoperirea Rusiei. Din partea 
noastră este exclusă apariţia unui con-
flict pe Nistru, aşa cum nu noi l-am pro-
vocat nici cu 20 de ani în urmă.  Este 
exclus şi din alt punct de vedere, pen-
tru că acum sîntem şi în vizorul marilor 
puteri - a Uniunii Europene, a Statelor 
Unite ale Americii şi cred că nici Rusia 
nu o să aibă curajul acela să îi îndemne 
pe transnistreni la un nou conflict. 

Zile de eclipsă. 
Cronica unui război nedeclarat

La aproape 20 de ani după Războiul de pe Nistru, generalul de divizie în rezervă Ion Costaş 
dezvăluie adevărul de după culisele evenimentelor din 1989-1992 

Dezvăluirile 
primului ministru al Apărării, 
generalul de divizie (r) Ion Costaş
În acea perioadă,  Mihail Gorbaciov făcea „pe-

restroika”. Şi o făcea nu din experienţă, ci cu pipăita 
şi s-au primit multe lucruri anapoda. Sigur că erau 
multe revolte, nemulţumiri, pentru că ruşii  au vrut 
să facă o configuraţie de state şi unele state nu vro-
iau, printre ele era şi Republica Moldova. Preşedin-
tele Republicii Moldova, Mircea Snegur, de cîteva 
ori a fost chemat la Moscova în prezenţa lui Luki-
anov. Li s-a dat acolo de cîteva ori din deget şi s-a 
zis că dacă nu semnăm tratatul de înfiinţare a noii 
uniuni sovietice, vom avea  încă două republici pe 
teritoriul Moldovei – Transnistria şi Găgăuzia. Nu 
a fost un conflict, ci un război nedeclarat de Rusia 
faţă de Republica Moldova pentru ca cea din urmă 
să rămînă în componenţa uniunii sovietice reînnoi-
te. Pentru că nu s-a dorit acest lucru, s-a declanşat 
războiul de pe Nistru. Forţele Armate ale Republicii 
Moldova categoric nu au putut învinge forţele mi-
litare agresoare. Este vorba de Armata a 14-a, plus 
armata regimului separatist tiraspolean, bine instru-
ită şi înzestrată,  în componenţa căreia erau soldaţi 
şi ofiţeri din armata rusească, trecuţi în rezervă, 
chipurile, dar erau înrolaţi în Armata a 14-a. În tim-
pul războiului, moldovenii nu au avut o conducere 
unică – trupele MAI aveau comandamentul lor, vo-

luntarii – al lor, SIS – al lui 
etc. Odată cu numirea ge-
neralului Petrică în funcţia 
de comandant unic s-a pu-
tut ţine piept luptelor. Ar-
mata Republicii Moldova, 
abia creată, nu era pregătită 
pentru acest război. Reuşi-
sem să recrutăm pe foarte 
puţini, în mare parte pe cei 
care au trecut în rezervă. Le 
făceam o pregătire scurtă 
şi îi trimiteam pe front. Pe 
atunci comisar militar al 
Republicii Moldova era 
generalul Nicolai Dabija 
trimis de Moscova. Şi îi zi-
ceam generalului că avem vreo 7-8 mii de rezervişti 
care au trecut prin Afganistan şi să îi chemăm aici 
să-i mai instruim şi că trebuie pe aceştia de trimis 
să lupte pe Nistru. Dar nu am fost ascultat şi aşa s-a 
întîmplat că  au trimis pe linia de front pe cei care în 
viaţa lor nu au ţinut arma în mînă. Pe cei care erau 
în şcoală le dădeam grad de locotenent şi îi numeam 
comandanţi de companie. Era un dezastru total. 
Şi în situaţia, asta noi trebuia să ne ducem să dăm 
ajutor. Armata noastră nu era înzestrată. Nu aveam 
muniţii. Cînd s-a destrămat Uniunea Sovietică, s-a 
împărţit averea militară. Sigur că o bună parte au 
scos-o. Înainte de 1990 au început să o scoată. De 
exemplu, la Ungheni era dislocată Brigada de artile-

rie – un Regiment de artile-
rie de calibru mare şi cîteva 
subunităţi. Armamentul a 
fost lăsat, dar o parte din 
muniţie au transferat-o. 
Dar nici cu ceea ce ne-a 
rămas nu puteam să facem 
faţă la ceea ce avea armata 
a 14-a. Asemănătoare era 
situaţia cu unitatea din Băl-
ţi. Cînd s-a retras armata 
sovietică, după semnarea  
Tratatului din Varşovia, o 
bună parte din armament 
s-a retras încoace. Erau 
cinci brigăzi de acest fel 
în Uniunea Sovietică– una 
din ele era în Bălţi, restul 
în Ucraina, Rusia. Trebuie 
menţionat că o imensă can-
titate de armament şi muni-
ţie din Ungaria şi Cehia a 
venit în localitatea Cobas-

na. Cu rezervele de aici, în caz de agravare a situa-
ţiei, Rusia poate echipa complet şase divizii terestre 
cu armament şi muniţie. 

În cartea pe care am scris-o se dezvăluie cum 
s-a predat armamentul şi muniţia permanent de pe 
teritoriul republicii din 1990 pînă în 1992. Conflic-
tul a început din 1990, din Dubăsari. De atunci s-a 
început predarea armamentului şi muniţiilor şi în-
corporarea în armata transnistreană a ofiţerilor în 
rezervă din armata a 14-a. Asta a fost realitatea. Şi 
clar că situaţia din Bender a fost o provocare extra-
ordinară, la care a răspuns Mircea Snegur, necon-
vocînd Consiliul Suprem de apărare. 

Pentru crearea Ministerului Apărării s-a dus o 

mare bătălie. În această clădire se afla structura care 
dirija toate forţele în sud-estul Europei.  Era o struc-
tură strategică aici în frunte cu oameni puternici în 
grad de generali pe care nu era simplu să îi alungăm 
de aici, mai ales că noi eram o mînă de oameni. S-a 
dus o bătălie grea. Dar numai aşa s-a putut înfiinţa 
Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi numai 
aşa am putut creea armata care să lupte pe Nistru 
şi să apere integritatea statului. Şi într-o zi, cînd 
făceam cunoştinţă aici, în Ministerul Apărării, cu 
jurnalişti şi scriitori, aşa ca  Grigore Vieru, Dumi-
tru Matcovschi, Ion Hadîrcă, alţi oameni de cultură 
naţională,  am primit telefon de la  Comandantul 
Suprem. Şi Snegur îmi zice:”Domnule ministru, nu 
ştiţi ce se întîmplă în Tighina? Că acolo distrug gar-
diştii, cazacii şi separatiştii sediul poliţiei din Tighi-
na”. Eu nu cunoşteam nimic despre aceste lucruri. 
Snegur îmi zice să mă clarific şi că trebuie de pregă-
tit armata, că în caz de ceva, de dat o mînă de ajutor. 
Era un dezastru.  Pe la ora 22:00-23:00, vorbesc de 
Bender, Antoci, care era ministru de Interne, m-a 
sunat şi mi-a zis că dacă nu trimitem ajutor, pierdem 
în război. La Tighina, situaţia a fost destul de grea. 
Noi ca militari nu aveam posibilitatea să ripostăm 
- una pentru că nu aveam armament şi muniţie şi a 
doua - nu eram pregătiţi pentru a fi implicaţi. 

A fost un caz cînd, pentru a proteja viaţa osta-
şilor noştri şi pentru a organiza mai bine luptele, 
a fost dat un ordin de retragere de pe unele pozi-
ţii cucerite, într-adevăr, de militari ai Republicii 
Moldova. Această mişcare s-a făcut pentru a păstra 
viaţa oamenilor şi pentru o mai bună poziţionare a 
forţelor militare. 

Occidentul i-a dat din deget lui Elţin. Şi asta au 
făcut ca el să dea comandă: staţi, opriţi-vă, hai să 
încheiem armistiţiu. Asta a fost realitatea. 

750 de pagini despre războiul de pe Nistru 
La Ministerul Apărării a avut loc lansarea cărţii generalului ion Costaş, intitulată „Zile de eclipsă. Cronica unui război nedeclarat”.

Generalul ion Costaş a fost ministru de interne în faza de-
clanşării conflictului transnistrean, apoi ministru al Apărării tocmai 
la apogeul confruntării armate, oprite în urma armistiţiului semnat 

de preşedintele Mircea Snegur şi omologul său rus Boris Elţin.
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Locotenent-colonelul Boris 
Nebojenco, şeful secției 

logistică din Brigada  II In-
fanterie Moto, îşi aminteşte cu 
durere de prima zi a războiu-
lui. Pe atunci era locotenent 
major în rezerva armatei so-
vietice. Cînd a auzit la radiou 
că s-a început războiul şi că 
Patria are nevoie de apărătorii 
săi, a luat decizia să se încor-
poreze în Armata Natională. 
A început serviciul în Brigada 
”Moldova”, unde a stat la for-
marea batalionului, care mai 
apoi a participat în luptele de 
pe Nistru. Pe atunci, locote-
nent major Nebojenco a deve-
nit locțiitor al comandantului 
acelui batalion, care avea în 
componență un efectiv nume-
ric, dar şi dotare pe potrivă.

Prima dată batalionul a 
intrat în luptă pe 16 mai. Mi-
siunea ostaşilor a constat în 
eliberarea podului de la Va-
dul lui Vodă, care era păzit 
de cazaci. Cu această sarcină, 
militarii moldoveni s-au is-

prăvit cu succes. După aceas-
ta, batalionul a fost transferat 
în satul Jora de Jos, raionul 
Orhei, unde urma să proteje-
ze populația civilă de invazii-
le formațiunilor paramilitare 
transnistrene, care treceau 
Nistrul şi jefuiau țăranii. Mai 
apoi au urmat multe misiuni, 
care întotdeauna erau îndepli-
nite cu brio. Însă cea mai grea 
luptă, la care a participat loco-
tenent-colonelul Nebojenco, şi 
pe care nu o va uita niciodată, 
s-a dat la Bender. ”Îmi amin-
tesc cum pe 16 iunie batalionul 
nostru s-a apropiat de Bender. 
Cînd am ajuns la fabrica de 
conserve, asupra noastră au 
deschis focul lunetiştii, care se 
ascundeau în case. Trebuie de 
menționat că luptele din oraş 
sînt cele mai dificile. Noi nu 
vedeam inamicul care trăgea 
în noi. În vizorul nostru era 
doar o mulțime de camarazi 
morți şi răniți. În acelaşi timp 
a fost rănit la picior şi co-
mandantul nostru, pe atunci, 

căpitan Neghină. Acum dum-
nealui este colonel în rezervă. 
Eu împreună cu comandantul 
mă aflam în maşină cînd am 
auzit acea împuşcătură sinis-
tră. Imediat l-am scos de pe 
cîmpul de luptă, l-am urcat 
într-o maşină şi dumnealui a 
fost transportat la spitalul din 
Căuşeni. În lipsa comandan-
tului, eu am rămas să conduc 
batalionul”, îşi aduce aminte 
cu tristețe Boris Nebojenco.

În acel război dumnealui a 
pierdut mulți prieteni. Peste 30 
de persoane din efectivul ba-
talionului au fost rănite, prin-
tre care şi comandantul com-
paniei I Grigorii sîrbu, care a 
rămas invalid pe viață. Dar  lo-
cotenent-colonelul Nebojenco 
îşi aminteşte de un camarad 
cu o deosebită tristețe. Este 
vorba de Viorel Ciobanu din 
satul Șuri, raionul Drochia, 
trupul neînsuflețit al căruia 
l-a însoţit la casa părinților. 
Ostaşul Ciobanu a apărat in-
tegritatea Republicii Moldova 

cu prețul propriei vieți. La în-
mormîntarea acestuia, ca să-i 
cinstească memoria, au venit 
camarazii săi de luptă, care au 
avut norocul să se întoarcă vii 
la casele lor. 

 După terminarea con-
flictului, în anul 1993, Boris 
Nebojenco a fost decorat de 
către preşedintele țării Mircea 
snegur cu medalia ”Meritul 
militar”, pe care o poartă cu 
mîndrie la piept în zilele de săr-
bătoare. Dar, odată cu aceasta, 
a fost ”decorat” şi cu o mulțime 
de amintiri tragice, uneori şi 
îngrozitoare, care-l frămîntă zi 
de zi pe parcursul vieții.  

Acel război fratricid a lăsat 
o amprentă adîncă în inimile 
combatanților, pe care timpul 
nu o va şterge niciodată. 

Dmitrii Vosimeric

Locotenent-colonelul Vitalie Ciobanu, şeful 
Muzeului Armatei Naţionale, doctor în istorie, 
spune că în această zi aducem un omagiu celor 
căzuţi şi celor care au fost maltrataţi. „Dacă mă 
refer la istoricul acestei probleme, atunci pot spu-
ne că acest teritoriu, începînd cu cele mai vechi 
timpuri, geto-dacii şi perioada medievală mo-
dernă, au aparţinut numai entităţii noastre. Dar 
din nefericita ocazie şi evenimente, începînd cu 
secolul XVIII-XIX, vin în permanenţă armatele 
ruse şi acest teritoriu devine o problemă geopoli-
tică a Rusiei. Permanent, am avut tendinţa noastră 
spre Balcani şi de a ne lupta cu marile puteri, deci 
este sacrificat acest teritoriu. Mai tîrziu, forţele 
acestea pro-sovietice şi interesele mafiotice, care 
predominau au făcut ca să aibă loc acest măcel, 
război. De ce îl numim „război”? ... , deoarece 
au fost implicate armate străine, Armata a 14-a a 
Federaţiei Ruse.”

„E dureros pentru noi, pentru un popor paş-
nic. Nu există în istorie nici un caz cînd neamul 
nostru a pornit război contra cuiva. Ne-am apărat! 
Războiul a adus prăpăd neamului nostru. Dar din 
fericire, datorită eroismului de care am dat do-
vadă şi dragostei de ţară, am rezistat. Să nu mai 
dea Domnul să trecem prin ceea ce am trecut în 
primăvara-vara anului 1992“, susţine colonelul 
Alexandru Gorgan, ex-consilierul Preşedintelui 
Republicii Moldova pe probleme militare şi se-
curitatea statului.   

„Să trăiască Moldova, pe care noi am apă-
rat-o!” Cu acest mesaj vine generalul de brigadă 
Nicolae Petrică, participant al conflictului armat 
de pe Nistru în anul 1992.

“A fost război …, care nu trebuia să fie pe 
acest pămînt. Să nu uităm acele evenimente şi 
să nu se mai repete niciodată. Am ajuns în mo-
mentul în care trebuie să punem de comun acord 
anumite lucruri. În acest sens, toţi participanţii 
la război trebuie să se unească şi să formeze o 
organizaţie. Vom pregăti un plan comun pentru 

problemele sociale. Acest pas trebuia făcut de-
mult. Sîntem multe organizaţii, sîntem dispersaţi, 
nu sîntem uniţi.”, mai spune generalul de brigadă 
Nicolae Petrică.

“A fost un război al falsităţii şi minciunii, 
unul nedeclarat împotriva poporului, care doreşte 
să trăiască liber. Poliţiştii, militarii şi voluntarii 
noştri au dat dovadă de patriotism şi eroism în 
adevăratul sens al cuvîntului. Pentru Republica 
Moldova acest război a fost unul de apărare a 
pămîntului străbun şi a idealurilor naţionale. Cei 
căzuţi pe cîmpul de luptă, cei răniţi şi schilodiţi, 
cei rămaşi în viaţă au luptat cu arma în mîini pen-
tru integritatea Republicii Moldova.  Ei merită  să 
rămînă în memoria noastră şi în istoria ţării”, a 
declarat şi istoricul Alexandru Moraru.

Cu plecăciune către camarazii de arme, foş-
tii ostaşi, adevăraţii patrioţi ai neamului, care au 
căzut pentru independenţa Republicii Moldova în 
conflictul armat de pe Nistru din primăvara-vara 
anului 1992. Avem datoria să-i cinstim!

Stela PAIu

Timpul trece, amintirile rămîn...
Data de 2 martie rămîne cea mai tragică zi din istoria Republicii 

Moldova. Anume pe 2 martie 1992 a început războiul de pe Nistru. Deşi 
anul acesta se împlinesc deja 19 ani de la declanşarea conflictului trans-
nistrean, evenimentele tragice din acele timpuri nu sînt uitate. Veteranii 

păstrează memoria acelui război în sufletele şi în inimile lor. 

Anul 1992 - 

lacrima noastră

La Casa Centrală a Armatei Naţionale 
a fost organizată întîlnirea militarilor în termen 

cu participanţii la conflictul armat de pe Nistru, pentru 
integritatea şi independenţa Republicii Moldova 

din primăvara-vara anului 1992.

La data de 2 martie a anului 1992, după multiplele provocări din partea 
autorităţilor de la Tiraspol, în noaptea spre 2 martie a anului 1992, de 

către aşa numiţii „gardişti ai autoproclamatei  republici transnistrene”, a fost 
asediat comisariatul de Poliţie din oraşul dubăsari. În poliţişti s-a tras din arme 
de foc, au fost arestaţi 36 de poliţişti şi duşi la Tiraspol. În aceeaşi noapte au fost 
asediate primăriile satelor doroţcaia, Pîrîta, coşniţa.  

la solicitarea de ajutor a primarilor din localităţile asediate, autorităţile de la 
chişinău au mobilizat forţe de poliţie pentru instaurarea ordinei în localităţi. În 
urma luptelor cu separatiştii transnistreni, apar primele victime, primii răniţi. 

Separatiştii, fiind susţinuţi de armata a 14-a a federaţiei ruse, au reuşit să 
ia controlul asupra teritoriului din stînga Nistrului.

„E dureros pentru noi, pentru un 
popor paşnic. Nu există în istorie 
nici un caz cînd neamul nostru a 
pornit război contra cuiva. Ne-am 
apărat! Războiul a adus prăpăd 
neamului nostru. Dar din fericire, 
datorită eroismului de care am dat 
dovadă şi dragostei de ţară, am 
rezistat. Să nu mai dea Domnul să 
trecem prin ceea ce am trecut în 
primăvara-vara anului 1992”

!
„Dacă mă refer la istoricul 

acestei probleme, atunci pot spu-
ne că acest teritoriu, începînd cu 
cele mai vechi timpuri, geto-dacii 
şi perioada medievală modernă 
au aparţinut numai entităţii noas-
tre. Dar din nefericita ocazie, şi 
evenimente, începînd cu secolul 
XViii-XiX, vin în permanenţă 
armatele ruse şi acest teritoriu 
devine o problemă geopolitică a 
Rusiei...”

!

Lacrimi amare pentru fiul pierdut în luptele de pe Nistru

Nume care s-au înveşnicit în memoria neamului
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Armata Națională este, în pri-
mul rînd, o şcoală de viața pentru 
cetățenii Republicii Moldova. Este 

o şcoală dificilă în vremuri dificile, dar 
aşa a fost şi pe timpul URss, cînd nici 
Vladimir Voronin nu şi-ar fi permis să 
spună aşa ceva despre Armată.

Armata Națională a fost acel or-
ganism care i-a unit pe toți cei care au 
luptat pentru independența Republicii 
Moldova. De asta şi este un spin în ochii 
regimului neconstituțional separatist al 
lui Igor smirnov – însăşi existența sau 
inexistența armatei nu face ca regimul 
smirnov să devină legal, nici să ne dicte-
ze dacă avem sau nu nevoie de o Armată, 
pe care smirnov ar fi vrut-o să o vadă de-
functă. Această idee a şi fost susținută de 
către Vladimir Voronin încă în toamna 
anului 2007, după înfrîngerea PCRM în 
alegerile locale şi cînd a devenit clar că 
PCRM nu are altă cale decît să se alini-
eze la răsărit. De dragul acestei alinieri, 
PCRM a fost şi încă mai este gata să ne 
dezicem de suveranitatea noastră. Dacă 
cineva pune la îndoială necesitatea ar-
matei, oare nu face jocul lui smirnov?

Eliminarea armatei ar fi, fără îndoia-
lă, pe placul lui smirnov şi a şefilor săi. 
Ea este necesară pentru a stăvili separa-
tismul prin însăşi existența sa. smirnov 
are o armată a sa pe teritoriul Republicii 
Moldova, nu există o alternativă decît 
cea de a avea o Armată Națională pe te-
ritoriul nostru.

Armata Națională serveşte drept 
unic mijloc de a împiedica acțiuni mai 
îndrăznețe ale separatiştilor în Zona de 
securitate. situația din această zonă, 
unde practic nu trece o zi fără ca trans-
nistrenii să încerce să-şi extindă prezența 
militară, îi este cunoscută dlui Voronin. 
Astfel, afirmația sa are conotație politică 
şi nu profesională, de securitate. Este clar, 
pentru mine, că mesajul domniei sale este 
îndreptat în afara Republicii Moldova, 
spre cei care ar dori ca țara noastră să nu 
posede capacități de apărare, deci un atu 
important în negocierile transnistrene.

Pe lîngă acest fapt, ne vom aminti şi 
de practica internațională - existența ar-
matei este un atribut al unui stat indepen-
dent. În alte state unde nu există armată, 
funcțiile acesteia sînt preluate de către un 
alt stat, care practic exercită protectorat 
asupra statului fără armată. Aşa este cînd 
Franța apără Monaco, sau securitatea Pu-
erto Rico este garantată de armata sUA. 
statele-insule nu au armate, iar Republi-
ca Moldova nu este o insulă, în special cu 
transnistria pe teritoriul său. Într-un caz, 
cel al Islandei, aceasta are forțe speciale, 
dar este apărată de NATO, fiind membru 
fondator al Alianței Nord-Atlantice. Deci 
nu există state fără armată, în realitate, 
sau dacă există, sînt protectorate – al cui 
protectorat ne îndeamnă să fim dl Voro-
nin, al celor care ne-au ocupat?

Armata Națională are încă o funcție 
– cea de pacificator, dar nu este logic să 

ai pacificatori în Republica Moldova, la 
Chişinău sau Bălți, pentru că nu luptăm 
împotriva propriului popor. Funcția în 
cauză, de pacificare, face parte compo-
nentă din diplomația militară. Partici-
parea Republicii Moldova în operațiuni 
de menținere a păcii aduce dividende 
politice şi financiare pentru statul nos-
tru. Anume această forță politică a Ar-
matei Naționale a fost utilizată de chiar 
guvernarea PCRM, atunci cînd a detaşat 
geniştii din Republica Moldova pentru 
Misiunea umanitară în Iraq. Interesele 
Republicii Moldova nu se mai află doar 
pe teritoriul țării noastre, ele se află acolo 
unde sînt afectate sănătatea şi bunăstarea 
fiecărui cetățean al acestui stat. Lupta 
împotriva drogurilor şi sărăciei, urmate 
de migrație, inclusiv deja şi în Moldova 
îi revine Armatei Naționale, care şi este 
drapelul Republicii Moldova acasă şi 
peste hotare.

Vlad LupaN, 
membru al colegiului militar 

Vladimir Voronin – consecvent 
în inconsecvenţa sa

Voronin DA! - experţii BA?
Partidul Comuniştilor propune dizolvarea 
Armatei Naţionale şi înlocuirea acesteia cu 
alte trupe alternative de menţinere a păcii. 

cu declaraţii în acest sens a venit la 
25 februarie, preşedintele pcrm, 

Vladimir Voronin.

„Din toate punctele de vedere, această armată Naţională pe 
care o avem noi astăzi este absolut inutilă. Nu are nicio pondere, 
nicio greutate, este doar un simbol. Dar noi cheltuim 200 milioane 
de lei pe an, prea scump este acest simbol”, a subliniat Vladimir 
Voronin.

mai mult decît atît, liderul pcrm consideră că armata Naţi-
onală este un  fel de factor iritant în cadrul conflictului transnis-
trean. „armata de acolo este mult mai puternică şi are capacităţi 
de 8 ori mai mari. Şi noi dacă vrem să  reîntregim ţara, trebuie să 
facem paşi concreţi”, a mai spus acesta.

pentru finanţarea armatei sînt alocate, anual, surse bugetare 
echivalente cu cel mult 0,5 la sută din piB. În prezent, cheltuielile 
suportate de armata republicii moldova raportate la piB rămân 
cele mai mici din țările csi.

Efectele realizării de către armată a funcţiilor 
sale cu caracter extern (securitate prin descurajare, 
prevenire şi efectuarea operaţiunilor de menţinere 
a păcii pe timp de pace, apărarea independenţei şi 
suveranităţii pe timp de conflict armat sau război) şi 
funcţiilor interne (educaţia civică, educaţia patrioti-
că, crearea spiritului de coeziune naţională) nu pot fi 
cu uşurinţă contabilizate, nici ignorate, însă în mod 
sigur au un cost semnificativ. 

Armata nu este o afacere, nu produce bunuri materiale, costă scump şi la prima 
vedere este numai un consumator de bunuri şi resurse. Totodată efectele realizate 
de funcţionarea armatei oferă baza fundamentală pentru politica internă (în special 
dezvoltarea economică şi dezvoltarea socială) şi, desigur, politica externă. 

Armata este o instituţie şi o organizaţie extrem de complexă cu un ciclu de dezvol-
tare totalmente diferit de ciclurile electorale, ea nu produce avantaje politice palpabile 
imediate. Din acest motiv, Armata este deseori ignorată de politic, care din lipsă de 
competenţă şi din interese politice de scurt metraj, tinde să obţină avantaje politice, 
inclusiv prin declaraţii populiste. 

Este totalmente o altă întrebare calitatea armatei şi eficienţa utilizării resurselor 
alocate. Însă cu părere de rău, pînă la momentul actual acest subiect este departe de 
agenda şi priorităţile partidelor politice.

Afirmaţia unui oarecare lider politic privind o eventuală inutilitate a armatei re-
flectă lipsa de competenţă privind esenţa acestei instituţii şi poate fi uşor categorisită 
ca iresponsabilă. 

În cazul Partidului Comuniştilor o asemenea declaraţie este logică dat fiind fap-
tul unei lipse totale de interes pe parcursul guvernării în consolidarea capacităţilor 
Armatei Naţionale, ca institut fundamental al statului. 

Afirmaţia precum că armata Transnistriei este de 8 ori mai puternica decît Ar-
mata Naţională reflectă cel puţin două aspecte: 

- starea Armatei Naţionale este critică şi această diminuare a capacităţilor şi po-
tenţialului este în mare parte rezultatul guvernării comuniste. 

- Regimul de la Tiraspol are o altă percepţie referitor la rolul armatei ca instituţie…
- Formaţiunile militare ale regimului de la Tiraspol, de fapt, sînt fundamentul şi 

garanţia existenţei acestui regim. 
iurie pÎNtea, 

institutul de politici publice

Armata este inutilă? FAls!

Voi încerca să comentez succint şi ne-exhaustiv declarațiile unor figuri politice ce țin de Armata 
Națională. Actualul lider al PCRM continuă să ponegrească una din instituțiile de bază ale pro-

priului stat. Astfel, la 25 februarie a venit cu o serie de afirmații, prin care critică Armata Națională 
– a numit-o inutilă, că nu are greutate politică, este doar un simbol, scumpă şi poate nu degeaba în 
rusă, deşi a spus că-i moldoveneşte, a poreclit-o ”razdrajiteli” pentru transnistria, afirmînd că Armata 
Națională e de 8 ori mai slabă decît forțele transnistrene şi dacă vrem să reunificăm țara, trebuie să 

trecem la paşi ”hotărîtori”, iar eu conchid– unilateral, să o dizolvăm.
să analizăm aceste afirmații în toată complexitatea lor.

armata este o instituţie fundamentală a statului fără de care 
existenţa acestuia este în mod categoric imposibilă sau de 

scurtă durată. acest deziderat este universal, valabil de mii de 
ani şi nici un indice din tendinţele de 
dezvoltare ale societăţii şi instituţiilor 
sale nici în plan naţional, nici în plan 
regional, nici în plan internaţional nu 
oferă niciun argument privind dispa-
riţia eventuală a armatelor în viitor. 

Voronin si tragedia comunelor

Nu am scris despre viața politică în Moldova o perioadă 
cam lungă, motivele evidente fiind programul încărcat de stu-
dii şi alte obligații pe care le are un tipic student doctorand 
la o universitate în sUA. Din întîmplare, însă, am ascultat o 
scurtă declarație după care am decis să las toate baltă şi să 
scriu un monolog. Aceasta este declarația din 25 februarie, 
curent, care m-a provocat, şi aparține ea fostului preşedinte 
al Republicii Moldova, actualului preşedinte al PCRM, adică 
lui Vladimir Voronin: «Deci este şi această intenție şi ea poate 
fi desfăşurată şi mai pe larg de exemplu, ca să fie dezarmată 
Republica Moldova să nu mai avem Armată Națională să fie 
înlocuite cu alte trupe, de menținere a păcii din interiorul țării. 
Dar pentru ce? Pentru că din toate punctele de vedere această 
Armată Națională a noastră care noi o avem astăzi este inutilă. 
Ea nu are nici o pondere, nici o greutate politică… nu duce. 
Numai unica… ca simbol. Da ca simbol ca să cheltuim anual 
in jurul la 200 mln lei e prea scump simbolul acesta. Mai mult 
ca atîta, ea mai prezintă şi ca un fel de…. cum “razdrajiteli”» 
se numeşte pe moldoveneşte? Da, factor de a irita Transnis-
tria, pentru că Transnistria azi după capacitațile ei, armata 
din Transnistria… ea este de opt ori mai puternică ca Armata 
Națională. Și noi dacă vrem sa reunificăm țara, trebuie să tre-
cem la paşi hotărîtori şi în aceste probleme.” 

Nu intenționez să analizez gramatica şi stilul declarației, 
căci nu sînt persoana competentă să o fac. Însă mă consider 
competent să analizez sensul şi consecințele ideii de a desființa 
Armata Națională, în caz că Guvernul decide să implementeze 
un şir de politici publice pentru a realiza această propunere. 
Înainte de a oferi un set de argumente care să explice sensul 
unei armate pentru un stat suveran, vreau să atrag atenție la 
însăşi declarația lui Vladimir Voronin. În alte circumstanțe 

această declarație mai mult ca posibil nu ar fi trezit nici un in-
teres. Totuşi ea merită atenție datorită faptului că a fost rostită 
de o persoană publică influentă, care a condus RM pe parcur-
sul a opt ani, şi care este liderul celei mai numeroase fracțiuni 
parlamentare.

De la bun început, se vede clar că Vladimir Voronin are 
o idee destul de vagă despre subiect, căci nu ştie clar cu ce 
să înlocuiască Armata Națională. Orice instituție în stat are o 
menire şi realizează anumite funcții. Dacă V.Voronin doreşte 
înlocuirea Armatei Naționale, atunci crede că menținerea 
cel puțin a unora din funcțiile acestei structuri sînt necesa-
re statului. Totuşi, el propune înlocuirea AN cu o structură 
foarte efemeră, pe care el o numeşte “trupe de menținere a 
păcii în interiorul țării”. Ce funcție va indeplini aceasta şi ce 
este capabilă să îndeplinească, ce Armata Națională nu poa-
te realiza? De ce se crede că finanțarea acestei noi structuri 
va fi mai ieftină pentru stat? De ce ea şi nu trupe inginereşti 
pentru ajutor în caz de calamități naturale, de exemplu? Din 
ce motiv se propune desființarea Armatei Naționale pe mo-
tiv că e costisitoare intreținerea, pe cînd pentru menținerea 
structurilor care asigură securitatea internă (poliția, paza de 
stat, etc.) se cheltuie un buget de multe ori mai mare decît cel 
pentru apărare? Acest fapt ar putea indica că V.Voronin con-
sideră populația Republicii Moldova a fi un duşman mult mai 
periculos pentru securitatea RM decît amenințările de ordin 
extern sau cele la adresa integritații sale teritoriale, şi de fapt 
el susține menținerea şi consolidarea unui stat polițienesc. 
Armata, la fel, este un instrument pe care politicienii nu l-ar 
putea folosi contra populației, din motivul că militarii sînt 
zombați cu ideea că armata protejează poporul şi este destina-
tă pentru apărare contra duşmanului extern, iar ordinele care 
contrazic Constituției nu trebuie îndeplinite.

continuare în pag.11

Voronin, Armata Naţională 
şi tragedia clasei politice autohtone
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Pe agenda activităţii au fost incluse rapoar-
tele şefului Secţiei organizare şi control 

a serviciului medical al Armatei Naţionale, co-
lonelul-medic Sergiu Vasiliţa, al locţiitorului 
şef al spitalului Clinic Militar Central al Mi-
nisterului Apărării, maior-medic Ion Vaculin 
privind activitatea curativ-diagnostică a Spi-
talului din anul precedent. La fel, s-au audiat 
rapoartele locţiitorului şef al Centrului con-
sultativ –diagnostic al Ministerului Apărării, 
maior – medic Carolina Martalog, al şefului 
Comisiei centrale de expertiză medico-militară 
a Forţelor Armate, locotenent-colonel Eugenia 
Tighineanu etc. 

În contextul rezultatelor evaluării medica-
le, colonel - medic Sergiu Vasiliţa a menţio-
nat că calitatea serviciilor medicale în Armata 
Naţională a crescut considerabil în anul 2010, 
în mare parte datorită  îndeplinirii integrale  
a sarcinilor stabilite pentru specialiştii me-
dici şi dotării instituţiilor medico-militare cu 
tehnică şi aparataj moderne. La fel, datorită 
instruirii medicilor militari în cadrul diferitor 
cursuri de scurtă durată peste hotare, parti-
cipării la conferinţele ştiinţifice în ţară şi în 
cadrul aplicaţiilor multinaţionale în Olanda, 
SUA, Rusia, Ucraina, Elveţia, Turcia, Mun-
tenegru, Serbia, Germania. Un atu în creşte-
rea calităţii serviciului medical militar este, 
potrivit aceleiaşi surse, implementarea unor 
metode de diagnostic şi tratament modern. 
Colonelul Vasiliţa subliniază că, în anul cu-
rent, eforturile principale vor fi orientate spre 
implementarea reorganizării Serviciului me-
dical în conformitate cu  Planul de dezvoltare 
a Armatei Naţionale, realizarea obiectivelor 
de parteneriat în cadrul Programului ”Par-
teneriat pentru Pace ” asumat de Republica 
Moldova, implementarea metodelor  contem-
porane de diagnostic şi tratament etc. 

Spitalul Clinic Militar
Central al Ministerului 
Apărării

Maiorul-medic Ion Vaculin, locţiitor şef al 
Spitalului Clinic Militar Central al Ministeru-
lui Apărării, a subliniat că numărul pacienţi-
lor internaţi în spital s-a redus în anul 2010. 
Cifra anuală de  pacienţi constituie 6-7 mii.  
Diferenţa dintre anul 2009 şi 2010 constituie 
în jur de 200 pacienţi care fac parte din ca-
tegoria militarilor în termen. Domnul maior 
susţine că cele mai frecvente maladii tratate 
sînt bolile infecţioase şi parazitare, tubercu-
lozele pulmonare, bolile aparatului digestiv, 

bolile sistemului osteoarticular, malformaţii-
le congenitale, bolile aparatului circulator şi 
tulburările mentale şi de comportament. „În 
2010 repartizarea pacienţilor trataţi pe con-
tingente nu diferă de cele din anii 2008 şi 
2009. Din numărul total de pacienţi trataţi, 39 
% sînt din rîndul militarilor în termen, 6% – 
ofiţeri, 8% – pensionari şi 2 % – membri ai fa-
miliilor de militari”, susţine dumnealui.  Po-
trivit aceleiaşi surse, cele mai mari realizări 
ale Spitalului Clinic Militar Central în anul 
2010 este restructurarea organizaţională a sta-
telor spitalului şi acreditarea filialei spitalului 
militar din Bălţi de către Consiliul naţional de 
evaluare şi acreditare în sănătate. 

Centrul 
consultativ-diagnostic 
al Ministerului Apărării

 Potrivit maiorului-medic Carolina Mar-
talog, locţiitor şef Centrul consultativ-di-
agnostic, pe parcursul anului 2010 au fost 
înregistrate circa 105.615 de vizite la medi-
cii specialişti, cu 11.490 mai puţine decît în 
2009. 

Aceeaşi sursă informează că, în perioada 
ianuarie-iulie 2010, au trecut examenul me-
dical 368 de abiturienţi pentru înmatriculare 
în Academia Militară „Alexandru cel Bun” 
şi 29 de tineri care urmează studii militare în 
România. Iar în lunile iulie şi noiembrie ale 
aceluiaşi an  au fost examinaţi militarii în ter-
men din Forţele de Menţinere a Păcii, Batali-
onul Geniu, Regimentul rachete antiaeriene 
şi studenţii militari. La fel, militarii angajaţi 
prin contract au fost vaccinaţi contra difteri-
ei şi tetanosului şi au trecut testul anonim la 
HIV/SIDA. 

De menţionat că, în anul precedent, Cen-
trul consultativ-diagnostic a fost dotat cu apa-
rate noi - instalaţia stomatologică „Dental unit 
Sirona C8”, un aparat roenthen „Vario DG”, fi-
ziodespenser „Saeshin”, microscop binocular 
etc. Un alt  punct forte al centrului îl reprezintă 
camera salină. Această nouă sală  medicală a 
centrului se adresează în principal pacienţilor 
cu pneumonii, bronşite acute şi cronice în acu-
tizare, diferite boli ale căilor respiratorii supe-
rioare. Şedinţele de desfăşoară în grup  (cîte 
10-12 persoane),  timp de 30-60 min.  

Locotenent major 
Inga MIhAILovA

Medicii militari la ora de evaluare 
La mijlocul lunii februarie, curent, s-a desfăşurat şedinţa de  evaluare a activităţii 

medico-militare în Armata Naţională din 2010

Lucrarea este intitulată „Ghidul Recrutului” 
şi a fost realizată de Asociaţia „Promo-

LEX” în colaborare cu Ministerul Apărării şi 
Centrul Serviciului Civil din R. Moldova. 

Directorul executiv al Asociaţiei „Promo-
LEX”, Alexandru Postica, a declarat că publi-
caţia a fost lansată cu scopul de a spori cultura 
juridică a recruţilor, soldaţilor în termen şi a 
cetăţenilor interesaţi de problematica îndepli-
nirii serviciului militar. 

„Prin intermediul ghidului, recruţii vor 
afla că pe lîngă serviciul militar în termen, 
care este obligatoriu, există serviciul civil 
care nu presupune îndeplinirea serviciului mi-
litar sub arme. De asemenea, ghidul prezintă 
informaţii cu privire la dreptul de a alege altă 
formă de instruire militară, cum ar fi cea de la 

catedra militară din cadrul instituţiilor supe-
rioare de învăţămînt”, a specificat Alexandru 
Postica. 

Şeful Direcţiei personal, colonel Eduard 
Ohladciuc, a menţionat că ghidul recrutului 
are o valoare indiscutabilă avînd în vedere 
că anual la comisiile de recrutare-încorporare 
sînt luaţi la evidenţă peste 20 000 de tineri. 

„Ghidul recrutului va fi distribuit gratuit 
de centrele militare în toate raioanele republi-
cii. Recruţii vor găsi în acest ghid răspunsuri 
la foarte multe întrebări, astfel încît aceştia vor 
putea opta în cunoştinţă de cauză pentru cea 
mai optimă formă de îndeplinire a serviciului 
militar în termen”, a accentuat Ohladciuc, care 
a precizat că ediţia electronică a publicaţiei va 
putea fi descărcată de pe paginile WEB ale 

Ministerului Apărării www.army.md şi Asoci-
aţiei „Promo-LEX” www.promolex.md . 

Ghidul recrutului conţine 48 de pagini şi 
este tipărit în format A5. Lucrarea este struc-
turată în cinci capitole, plus cîteva anexe cu 
modele de acte, recomandări, adrese şi infor-
maţii utile. Ghidul are un tiraj total de 5000 de 
exemplare şi a fost publicat în limbile română 
şi rusă. 

De menţionat în final că ghidul recrutului 
a fost publicat din fonduri europene în cadrul 
proiectului denumit: „Reţeaua transnaţională 
pentru protecţia drepturilor recruţilor şi milita-
rilor în termen: fortificarea tinerilor în situaţii 
de discriminare din partea statului”.

Locotenent-colonel 
Alexandru JoSAN

Un ghid informativ adresat recruţilor 
a fost lansat în premieră naţională
Un ghid informativ cu privire la drepturile fundamentale şi obligaţiile cetăţenilor pînă la încorporarea 

în Forţele Armate a fost lansat, în cadrul unei conferinţe de presă, desfăşurată la sediul Ministerului Apărării

proiectul a fost lansat oficial la 14 septembrie 2010 cu 
scopul de a oferi asistenţă militarilor care îndeplinesc 

serviciul prin contract şi ofiţerilor în rezervă pentru ca 
aceştia să fie reintegraţi mai uşor social şi profesional. 

Potrivit memorandumului, în următorii trei ani ur-
mează să fie instruite 300 de persoane, iar Camera de Co-
merţ şi Industrie şi Academia de Studii Economice au fost 
selectate pentru implementarea proiectului în cauză. 

De notat că proiectul “Recalificarea personalului mi-
litar din Republica Moldova” face parte din iniţiativele de 
reformă militară susţinut de Misiunea OSCE în R. Moldo-
va. Beneficiarii proiectului sînt militarii din componenţa 
Ministerului Apărării, Ministerului Justiţiei, Ministerului 
Afacerilor Interne, Trupelor de carabinieri şi Serviciului 
grăniceri. 

Prima promoţie de absolvenţi instruiţi în cadrul pro-
iectului „Recalificarea personalului militar în R. Mol-
dova” a avut loc în decembrie 2010. Cei 74 de absol-
venţi au beneficiat de recalificare la diferite specialităţi 
- tehnologii informaţionale, administrarea businessului 
mic şi mijlociu, evaluarea imobiliară şi limbi străine.

Recalificarea 
profesională – 
etapa a doua

Circa 120 de persoane au început 
studiile pentru recalificarea profesională în 
cadrul unei ceremonii care marchează cea 
de-a doua etapă a proiectului “Recalificarea 
personalului militar din Republica Moldova”, 
desfăşurată în incinta Academiei de Studii 

Economice din Moldova. 
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Viaţa observatorului 
moldovean 

la mii de km depăr-
tare de casă

Viaţa în Liberia se trăieşte la tempera-
turi înalte, păstrînd sensul figurat cît 

şi cel propriu al cuvintelor. Această  lume 
ciudată, fascinantă şi îngrozitoare în ace-
laşi timp, trăieşte între pereţii ei, nedestră-
maţi de vîltoarea vremurilor, dar păstrînd 
şi pericolele de tot felul care îţi răpun viaţa 
în doi timpi. Şase dintre cei zece membri 
ai echipei conduse de locotenent-colonelul 
Vasile Croitoru au fost loviţi  de malarie. 
„A fost o grea încercare pentru noi toţi, 
pentru că nu există metode prea eficiente 
de a te păzi de această ameninţare”. Dar 
deşi s-au pricopsit cu malarie, observatorii 
militari au rămas optimişti.  

Funcţia de şef echipă observatori mi-
litari ONU este una deloc uşoară. În afară 
de lucrul de gestionare a activităţilor unei 
echipe, trebuie să se pună accent pe emo-
ţiile personalului din subordine. În acest 
sens, domnul locotenent-colonel Croitoru 
lucrează enorm. “Munca pe care o desfă-
şoară un observator ONU  este complexă. 
De aceea, este foarte important să urmă-
reşti pornirile interioare ale omului şi să nu 
laşi stresul să se strecoare în mintea cuiva.  

Încercăm să menţinem  un tonus pozitiv. 
Ne  creăm singuri distracţie – la frigărui 
sau spunînd bancuri în timpul prînzului”. 
La fel, un aspect foarte important despre 
care ne vorbeşte locotenent-colonelul 
Vasile Croitoru reprezintă acumularea in-
formaţiei personale (de exemplu, ziua de 
naştere) despre ofiţerii  cu care activează 
şi unele tradiţii naţionale în statele din 
care provine fiecare membru al echipei.  
Echipa este formată din 10 ofiţeri: locote-
nent - colonel Zyeele - Zambia, locotenent 
comandor Jasim - Bahgladesh, locotenent 
comandor Korillov - Rusia, maior Espejo 
- Bolivia, maior Bonavente - Philipines, 
maior Goran - Serbia, căpitan Alnaimat 
- Iordania, căpitan Guererro - Peru şi că-
pitan Nateh – Gana. “Deşi sîntem militari 
de diferite naţionalităţi, am reuşit să facem 
echipă bună”. 

Este important 
să executăm 
3 patrule zilnic

Observatorii militari, într-o misiu-
ne desfăşurată sub egida ONU, nu au un 
program structurat ca în ţară pe un inter-
val de 8 ore, ci aici devine „de cauciuc”. 
„Sîntem privaţi de weekend-uri. Muncim 
24 de ore, şapte zile în săptămînă, 30 de 
zile în lună. Abia după 30 zile ai dreptul la 
un scurt concediu. Tradiţional, la ora 8:00 
se desfăşoară şedinţa de planificare pentru 
ziua curentă, se numesc  persoanele res-
ponsabile pentru misiunile  parvenite sau 
pe care le fixez personal în scopul orga-
nizării eficiente a lucrului. Este important 

să executăm 3 patrule zilnic. Deseori ne 
confruntăm cu probleme tehnice, deoa-
rece, din cauza drumurilor noroioase şi 
dificile, în special după ploaie, camioane-
le  adesea “se îndreaptă” la reparaţie sau 
mentenanţă, ceea ce ameninţă executarea 
misiunilor de bază - colectarea informaţiei 
în teritoriu”. 

Întîlnirile şi discuţiile cu băştinaşii sînt 
foarte importante, de aceea se abordează 
subiecte care prezintă interes pentru ei. 
„Discuţiile cu localnicii sînt puncte de ple-
care pentru stabilirea unei relaţii amicale şi 
colectarea informaţiei care ne interesează”, 
comunică domnul locotenent-colonel. 

Liberienii se pregătesc 
pentru alegeri 
prezidenţiale în 2011

Războiul în Liberia s-a terminat, cel 
puţin pe hîrtie, deşi rebelii şi forţele guver-
namentale continuă să se atace. Doar lu-
mea paşnică este în aşteptare de schimbări 
care să le aducă ceva bun. Se crede cu tărie 
că alegerile prezidenţiale vor aduce schim-
bările dorite. Deşi procesul de întocmire a 
listelor electorale se află în fază primară, se 
înregistrează primele tentative de încălcări 
ale legilor. “Lunile ianuarie şi februarie au 
fost supraîncărcate pentru noi. S-a iniţiat 
procesul de pregătire pentru alegerile pre-

zidenţiale din această ţară, care vor avea 
loc în toamna curentă. La moment, se lu-
crează la înregistrarea cetăţenilor în listele 
electorale. Din cauza că majoritatea cetăţe-
nilor nu au acte de identitate, lucrul acesta 
devine anevoios. Am descoperit cazuri de 
înregistrare dublă, chiar triplă, dar şi mul-
te alte încălcări în listele electorale. La 
descoperirea unor neregularităţi, cetăţenii 
au o reacţie spontană, cer răfuială pe loc, 
nu cred în justiţie, adesea chiar o fac. Ei 
cer foarte mult de la noi, iar noi le dăm ce 
putem. În raport cu pacificatorii, populaţia 
este prietenoasă, excepţie fac ex-comba-
tanţii, care ne evită, mai ales după situaţia 

creată în Coasta de Fildeş, ţara vecină”, 
informează observatorul. 

Liberia are un legislativ bicameral care 
constă din 64 de reprezentanţi – aleşi pentru 
un mandat de nouă ani - şi 26 de senatori 
– aleşi pentru un mandat de şase ani,  aleşi 
pe baza reprezentării proporţionale. Ţara 
este împărţită în 13 comitate: Bomi, Bong, 
Grand Bassa, Grand Cape Mount, Grand 
Gedeh, Grand Kru, Lofa, Margibi, Mary-
land, Montserrado, Nimba, River Cess, Si-
noe. Liderii acestor comitate sînt numiţi de 
către preşedinte. Preşedintele este atît şef 
de stat, cît şi şef de guvern, după modelul 
american. Votul este universal pentru toţi 
cetăţenii peste 18 ani. Liberienii îşi aleg 
preşedintele, membrii Adunării Naţiona-
le, precum şi primarii (în oraşele mari). 
În ţară sînt înregistrate 73 partide politice, 
cele mai importante fiind Partidul Demo-
crat din Senegal (PDS), Rewmi, Partidul 
Socialist (PS), Alianţa Forţelor pentru Pro-
gres (AFP),  Uniunea pentru Reînnoirea 
Democratică (URD), "JEF JEL", Partidul 
Independenţei şi Muncii (PIT) şi Alianţa 
pentru Republica Yakaar. 

Jurnalul pacificatoru-
lui moldovean 

în Greenville, Liberia

Cel de-al doilea ofiţer al Armatei Naţio-
nale care a primit mandat pentru Libe-

ria la 31 mai 2010 este domnul locotenent-
colonel Anatolii Zavtur.  Iniţal, dumnealui 
a primit repartiţie în Monserado, unde a 
executat misiuni timp de 5 luni şi jumătate. 
Apoi a fost transferat  în Greenville, unde 
activează în prezent. Oraşul Greenville, cu-
noscut sub numele Sinoe, este amplasat în 
coasta din sud-estul Liberiei, la aproximativ 
150 km distanţă de capitala Monrovia. În 
cadrul echipei multinaţionale, ofiţerul nostru 
este responsabil pe comunicaţii şi transport. 
“Misiunea ONU împarte la moment terito-
riul liberian în 11 sectoare. În fiecare dintre 
acestea există cîte o echipă de observatori 
militari”, scrie locotenent-colonelul Zavtur.  
De la  observatorul nostru aflăm că echipele 
sînt constituite din 8-10  ofiţeri multinaţio-
nali care au reuşit să găsească limbaj comun. 
Cei doi ofiţeri moldoveni care desfăşoară 
mandate de observatori militari în Liberia, 
deşi activează în zone de responsabilitate 
din vecinătate, se întîlnesc rar.

Clima te pierde în timp …

Impactul cu viaţa din Liberia, cea de-a 
treia cea mai săracă ţară din lume, pierdută 
în vestul Africii,  măcinată de două războaie 
civile, cu o populaţie de patru milioane de 
locuitori, care cîştigă în medie puţin peste 
un dolar pe zi, i-a ridicat o serie de între-
bări pentru început locotenent-colonelu-
lui Zavtur. Cu infrastructura la pămînt, cu 
drumuri în noroi, cu rezerve în obţinerea 
unor produse de calitate şi cu frica pentru 
securitatea proprie, tabloul care se zugrăvea 

la început în mintea pacificatorului moldo-
vean aduceau semn de “vreme rea”. “Dar 
acomodarea cu noul mod de viaţă s-a pro-
dus relativ uşor. Doar clima care predomină 
aici te pierde în timp. În fiecare zi este ace-
eaşi. Nu se schimbă aşa ca acasă. Acelaşi 
aer asfixiant şi umiditate sporită şapte zile 
în săptămînă”, scrie domnul locotenent-co-
lonel Anatolii Zavtur. Liberia este situată 
în Africa de vest, avînd ieşire la Oceanul 
Atlantic. Peisajul general este caracterizat 

de cîmpii plate, nivelul crescînd spre inte-
riorul continentului. Clima este tropicală: 
caldă şi umedă. Iernile sînt blînde şi usca-
te, iar verile sînt umede şi fierbinţi. În me-
die, aici sînt 185 de zile ploiase pe an, iar 
temperatura se încadrează în limitele 24-27 
grade Celsius. “La moment, în Greenville 
se înregistrează 25 de grade, iar temperatu-
ra predomină de cîteva săptămîni. Cînd am 
inspirat pentru prima dată aerul tropical, la 
coborîrea din avion, am decis că voi avea 
o luptă dură cu natura. Un alt lucru pe care 
l-am remarcat din primele minute este că au 
localnicii o  practică în materie de comerţ 
care te dă pe spate. Abia am reuşit să păşesc 
pe sol că ne-am pomenit “atacaţi” cu diferi-
te oferte. Vroiau să ne vîndă cartele telefo-
nice şi foarte multe obiecte. Apoi, încercau 
să ne ajute cu bagajul”, scrie ofiţerul. Deşi 
aborigenii nu manifestă o atitudine agresivă 
faţă de pacificatorii ONU, strecoară priviri 
răutăcioase şi învinuitoare pentru ce li se 
întîmplă. Aici pericolul te pîndeşte la fie-
care colţ. Din cauza sărăciei, oamenii sînt 
deseori împinşi la jafuri. Dacă eşti alb şi ai 
bani, devii ţinta lor.  Din acest motiv, sîntem 
nevoiţi să ne organizăm şi să ne protejăm 
unul pe altul”. Liberia are peste 16 triburi 
indigene şi americano-liberienii, cei din 
urmă alcătuind numai 5% din populaţie. 

Atmosfera pe drumurile 
liberiene

Traiul într-un stat de pe continentul 
african este înţesat cu ameninţările exis-

tente. Atmosfera pe drumurile liberiene 
pare ruptă dintr-o secvenţă de film. No-
roiul geme sub greutatea camionului la 
fiecare patrulă cu viteză minimă din cauza 
panglicii de apă maro care s-a aşezat pe lo-
cul unde trebuia să fie drum. Găurile adînci 
şi numeroase te fac să „pluteşti” şi fiecare 
lovitură a anvelopelor te readuce pe pă-
mînt. Camionul se apleacă periculos pe o 
coastă, iar vegetaţia densă de pe marginea 
drumului se-ntinde să te îmbrăţişeze. Cam 

aşa ar arăta calea spre o nouă localitate, cu 
noi oameni, într-o ţară străină. „În fiecare 
zi executăm patrule în aria de responsabi-
litate şi acumulăm informaţia care include 
subiectul zilei  (Named Area of Interest of 
the day). În zonele greu accesibile, efectu-
ăm patrule cu elicopterul. Aceste patrule 
sînt de două feluri : pe ţărmul Oceanului 
Pacific şi în rezervaţia naturală „Sapo 
park”. Situaţia în zonă pare calmă. În afa-
ră de aceasta, foarte rar executăm patrule 
pe jos prin junglă, dar numai cu escortă 
militară”, povesteşte domnul Zavtur. Po-
trivit informaţiilor oficiale, în Liberia 
există doar aproximativ 400 km de drum 
asfaltat. „Restul sînt asemeni unor cărări. 
Patrulele sînt obositoare, în special în se-
zonul ploios”. 

Fiecare zi pe continentul negru este 
deosebită, extrem de solicitată, dar şi in-
teresantă. „Munca pe care o desfăşoară un 
observator militar este foarte obositoare şi 
doar o glumă mai încinge atmosfera. Nu 
ştiu dacă mai există vreun continent în 
care cele mai multe glume să fie legate de 
frigiderele şi termoregloarele care nu mai 
funcţionează”. Dorul de casă este cea mai 
mistuitoare încercare. „Cel mai mult îmi 
lipseşte familia, prietenii, ţara. Îmi este dor 
de colegii de serviciu. Vreau să profit de 
ocazie şi să transmit salutări familiei mele, 
iar pe colegii mei îi îndemn să aplice pentru 
un mandat de pacificator în Africa”. 

Locotenent major 
Inga MIhAILovA

Observatorii moldoveni în misiunea ONU 
de menţinere a păcii din Republica Liberia

Discuţiile cu localnicii sînt puncte de plecare pentru stabilirea unei relaţii amicale

În misiuni de documentare

Ţăranii la munci agricoleo casă tipică în Liberia
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Uneori trebuie să-şi îmbrace două perechi de ciorapi pentru a compensa diferen-
ţa între mărimea bocancilor şi a picioarelor. Nici hainele militare nu le sînt chiar pe 
măsură, dar întotdeauna doamnele militare au cîştigat admiraţia şi respectul prin se-
riozitate şi ambiţie, prin putere şi prin inteligenţă în lumea care, pînă nu demult, era 
rezervată bărbaţilor. 

De ziua lor, în haine militare ...

Armata rămîne 
opţiunea principală
Munca la birou nu este atît de „sim-

patică” cum pare, zice doamna locote-
nent Natalia Avram, ajutor superior şef 
secţie financiară, Batalionul de Gar-
dă.  După ce a terminat cîteva calcule, 
ochii dumneaei se ridică din hîrtiile de 
pe masă şi atenţia se distribuie generos 
„musafirilor”. Munca este grea şi lo-
cotenentul Avram este mereu ocupată. 
De  aproximativ 13, dumneaei a învăţat 
tainele „bucătăriei” contabilităţii. „Mi-a 
fost de mare folos experienţa preluată 
de la specialiştii care au studiat conta-
bilitate în sistem sovietic”, mărturiseşte 
doamna locotenent. 

Trecînd prin numiri de funcţii, dum-
neaei zice că activitatea pe linie de fi-
nanţe mănîncă foarte multă răbdare. 
„Pentru că trebuie calculat fiecare bănuţ 
la salariul angajaţilor”. Dar experienţa 
din unitate i-a fost „de aur” doamnei 
locotenent  atunci cînd a decis să îmbră-
ţişeze cea de-a doua facultate la Acade-
mia de Studii Economice din Moldova, 
pe care a absolvit-o în 2008. „E mai uşor 
să te duci la gestiune, dacă cunoşti con-
tabilitate bugetară”, susţine dumneaei.

Cei aproape 13 ani de activitate în 
sistemul militar făcuţi de doamna loco-
tenent au fost plini cu urcuşuri şi cobo-
rîşuri. Îşi aminteşte că înainte să treacă 
poarta unităţii îi era teamă de necunos-
cut. „Sînt lucruri pe care la început le 
vedeam altfel, dar acum obişnuinţa s-a 

instalat peste toate”. Astăzi surîde, dar 
cînd i se făcea observaţie, credea că e o 
dovadă de rea-voinţă. Acum nu i se mai 
întîmplă să fie întoarsă din mers, pentru  
că nu a salutat sau pentru că ţinuta nu-i 
este aranjată corect. Pe final, doamna 
locotenent  Natalia Avram ne spune că 

armata este opţiunea principală, în po-
fida tuturor greutăţilor inerente vieţii 
cazone şi că în armată nu poate fi vorba 
de discriminări, nici pozitive, nici nega-
tive, deoarece, vorba aceea, „soldatul 
este soldat”.

Cine a zis că femeile nu pot să  „cîrmuiască” cu paraşuta? 
Nu-i adevărat. Drept confirmare vine experienţa „în aer 

liber” a  doamnelor din Batalionul cu Destinaţie Specială, care 
cuceresc înălţimile alături cu colegii lor. Şi aici trebuie să sub-
liniez că numai doamnele din Batalionul cu Destinaţie Specia-
lă sînt norocoasele care pot încerca cele mai tari senzaţii în aer.  
Doamna plutonier Olesea Ghelbet  are 4 salturi la activ de la 
înălţimea 1500 m. Înfricoşătoare înălţime? Ba deloc. „Primul 
salt cu paraşuta l-am efectuat în anul 2009. A fost cel mai uşor, 
pentru că m-am lăsat „dusă de val”. Al doilea a fost puţin mai 
dificil, pentru că dădeam atenţie tuturor elementelor la planare 
şi aterizare. Acest lucru te încordează. Am impresia că cu cît 
mai multe cunoşteam, cu atît mai dificil îmi venea să execut 
perfect salturile”, explică doamna plutonier. 

Doamna Ghelbet are deja 17 ani vechime în armată. Din-
tre care 14 în Batalionul cu Destinaţie Specială „Fulger”. Pri-
ma funcţie pe care a îndeplinit-o era cea de sergent stat major, 

companie stat major. Iar la sfîrşitul anului 2009, după ce a 
urmat cursurile de subofiţer, dumneaei a fost numită la altă 
funcţie şi a primit grad de subofiţer. 

Doamna plutonier Ghelbet vorbeşte cu zîmbet pe buze 
despre colegii dumneaei, pentru că s-a integrat uşor în co-
lectivul Batalionului cu Destinaţie Specială graţie colegilor 
care o înţeleg şi o susţin. Or, activitatea în medii bărbăteşti 
nu este deloc uşoară, dacă nu ai susţinerea lor. „Ca să ţii pasul 
cu aceşti militari foarte bine pregătiţi, trebuie să fii şi tu la fel 
de bine pregătită şi să nu îţi lipsească ambiţia”, mărturiseşte 
interlocutoarea noastră, subliniind că este foarte mîndră că 
activează alături cu aceşti bravi băieţi din Armata Naţională. 
Şi chiar dacă eroina noastră se loveşte uneori  de aisbergul 
destinului de militar deloc uşor, a mers de fiecare dată  îna-
inte cu capul ridicat. Pentru că fiul dumneaei Marc, care are 
6 anişori, ştie că mama este „desantnic” şi toate greutăţile îi 
sînt pe puteri. 

Înălţimea este prietenul paraşutistului, 
chiar dacă la „cîrma” paraşutei se află o doamnă

 În armata Naţională femeile se bucură de respect, pentru că 
ştiu să îşi facă lucrul cu sîrguinţă şi mai ales cu calitate. În 
acest context, prind valoare afirmaţiile domnului locotenent-
colonel dumitru Sîli, şef stat major al brigăzii „ştefan cel 
mare”, că femeile militare ar putea să comande şi cu un plu-
ton sau chiar să conducă cu o unitate. de menţionat că în bri-
gada „ştefan cel mare” activează 51 de doamne, dintre care 9 
angajate civile. !

Onor pentru doamnele 

plutonier olesea Ghelbet 
se pregăteşte să cucerească 
înălţimile
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militare

„armata se vede bine cu ochi de 
femeie”, îmi zice cu încredere 

doamna plutonier major Irina Zavalskaia 
în debutul comunicării. Dumneaei este 
de 17 ani în armată. A început la spitalul 
militar din Bălţi unde a activat 11 ani, 4 
ani a îndeplinit serviciul militar în Bata-
lionul Asigurare Materială Independent, 
apoi viaţa a adus-o  în Brigada „Ştefan 
cel Mare”, unde ocupă în prezent funcţia 
de felcer al primului batalion. 

Posesoare a două diplome - cea de 
medic şi filolog, doamna plutonier ma-
jor a ales  calea de afirmare în armată, 
poate puţin impulsionată în alegerea 
profesiei de soţul dumneaei, militar de 
carieră. „De 17 ani activez în armată şi 
tot în atîţia ani nici nu mi-a trecut prin 
minte să o abandonez”, mărturiseşte 
doamna Zavalskaia. Principalele gre-
utăţi ale sistemului – trageri, deplasări 
în poligon au devenit pasiune. „Îmi plac 
deplasările în poligon şi tragerile din 
armament, în special din pistolul mitra-
lieră „Kalaşnikov” şi din aruncătorul de 
grenade”, mărturiseşte doamna plutoni-
er major Zavalskaia.  Pasiunea pe care 
o are dumneaei  pentru arme se ampli-
fică în fiecare an. „Am insistat să învăţ 
a conduce şi maşinile de luptă, pentru 

că este o ocupaţie foarte interesantă. Nu 
mi-a fost greu să trec probele sportive, 
iar procesul de montare şi demontare a 
armei îmi ia timpul stabilit pentru nota 
zece”,  zice doamna Zavalskaia. Toate 
aceste performanţe se ating cu multă 
ambiţie. Mai mult chiar, dumneaei cre-
de că „armata este spaţiul care îţi oferă 
ceva nou în fiecare zi”. 

Deşi s-ar părea că în 17 ani de ac-
tivitate ai explorat tot spaţiul în arma-
tă, doamna plutonier major ar mai vrea 
ceva pentru sine – să participe încă o 
dată la exerciţiul multinaţional „Med-
ceur”. „Am avut o experienţă în 1996 
la acest exerciţiu care s-a desfăşurat în 
poligonul din Bălţi. Mi-a plăcut într-at-
ît, încît aş vrea să se repete, pentru că 
atunci s-a realizat un transfer de experi-
enţă de la colegii noştri de peste hotare”, 
menţionează doamna plutonier major 
Zavalskaia. 

În ajunul sărbătorii de 8 martie, zi în 
care nu va fi alături de colegele dumnea-
ei, pentru că a fost detaşată în Zona de 
Securitate, doamna Zavalskaia  transmite 
urări de bine şi de sănătate femeilor care 
au ales să-şi lege destinul cu armata şi 
le îndeamnă să fie curajoase, răbdătoare, 
să zîmbească, să iubească şi să fie iubite.

Dragele noastre femei,  

cu prilejul Zilei internaţionale a Femeii, sînt onorat să felicit toate femeile 
care fac parte din familia armatei Naţionale. profit 
de această ocazie ca să vă exprim admiraţia pen-
tru faptul că în clipele grele, pline de nelinişte şi 
de încercări, daţi dovadă de o extraordinară 
putere sufletească, care poate fi comparată 
doar cu puterea dragostei voastre nemăr-
ginite. Deşi viaţa militară nu este dintre 
cele mai uşoare, reuşiţi să îmbinaţi nobi-
la misiune de apărător al patriei cu cea 
de mamă şi soţie grijulie. pentru îndepli-
nirea conştiincioasă a obligaţiunilor de 
serviciu, competenţă, tărie de caracter 
şi devotament, vă mulţumesc şi mă închin 
pînă la pămînt. 

Distinse doamne şi domnişoare, 
Ştiu cît de importantă este pentru voi stabilitatea. aveţi 

nevoie de stabilitate pentru a naşte şi educa copii sănătoşi. 
Ştiu cît de importantă este pentru voi încrederea în ziua de mîi-
ne pentru că vreţi să fiţi sigure că copiii voştri vor avea acces la 
studii de calitate şi vor obţine o slujbă bună în viitor. totodată, 
ştiu cît de importantă este pentru voi pacea, pentru că nici o 
mamă nu-şi doreşte să-şi piardă copiii în război. iată de ce, îm-
preună cu membrii Guvernului r. moldova, vom face tot ce ne stă 
în puteri pentru ca în ţara noastră să fie întotdeauna pace, stabilita-
te şi bunăstare, iar copiii noştri să aibă o viaţă mai bună.  

Dragi femei, 
În această zi de primăvară, vă urez multă sănătate, dragoste şi în-

ţelegere din partea celor dragi, atenţie şi recunoştinţă din partea copi-
ilor, linişte şi bunăstare în familiile Dumneavoastră, credinţă în bine 
şi numai primăveri în suflet. Va felicit şi vă doresc un 8 martie cît mai 
frumos. 

cu profund respect, ministrul apărării Vitalie mariNuţa 

MESAJUL
ministrului Apărării Vitalie MARiNUţA 

cu ocazia Zilei internaţionale a Femeii

Dacă pînă nu demult lumea armelor 
era rezervată doar bărbaţilor, vre-

murile s-au cam schimbat. Iar femeile 
dovedesc că pot fi foarte buni ţintaşi, 
aşa cum este eroina noastră din Brigada 
„Ştefan cel Mare”, medaliată în cadrul 
campionatelor la tir desfăşurate în Ar-
mata Naţională.  

Doamna plutonier Elena Cruc este 
un ţintaş înnăscut, deşi talentul l-a des-
coperit abia acum trei ani, cînd a fost 
încorporată în serviciul militar, pe bază 
de contract, în Armata Naţională. Toate 
gloanţele pe care le-a lansat din diferi-
te tipuri de armă au spulberat ţintele pe 
distanţe 25-100m, în funcţie de arma 
din care se efectuează tragerile. Deşi a 
primit „botezul focului” cu „Ak-47”, 

pistolul TT s-a “lipit” puternic de su-
fletul ei. „Poate pentru că pistolul este 
arma cea mai potrivită unei femei - cîn-
tăreşte puţin şi este comodă”, opinează 
doamna plutonier Cruc. Armele nu sînt 
doar pasiunea bărbaţilor.  „Îmi doresc să 
cunosc cît mai multe despre puşca semi-
automată cu lunetă şi să execut trageri 
din aruncătoarele de grenade”, mărturi-
seşte interlocutoarea noastră. Dar şi mai 
mult, Elena Cruc ar vrea să simtă pu-
terea tunului MT-12, arma artileriştilor. 
Impresionant. Cu acest talent te naşti? 
Probabil, „dar dacă nu îl dezvolţi prin 
antrenament asiduu şi nu înveţi să-ţi 
controlezi emoţiile şi să ai încredere în 
forţele proprii, acest talent este distrus 
din germeni”.  

De 17 ani în slujba patriei şi tot în atîţia ani 
nici nu mi-a trecut prin minte să las armata

Ochit ...  de femei 

plutonier major irina Zavalskaia 
în “pulsul” meseriei de medic militar
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„Poetul Grigore Vieru 
a trecut dincolo ...”

„Moartea, ca şi viaţa, poate fi îmbunătăţită, 
dacă laşi în urmă un nume curat” 

Grigore vIeru

La doi ani după trecerea în nefiinţă a lui Grigore Vieru, studen-
ţii militari s-au reunit în sala festivă a Academiei Militare 

pentru a-l omagia pe marele poet naţional. Spectacolul a inclus  
recital de poezie din creaţia maestrului, cîteva piese interpretate de 
către artiştii invitaţi la eveniment şi de către studenţii militari  care 
au creat atmosferă cu „glasul” strunelor de chitară. 

Despre marele talent al lui Grigore Vieru şi setea lui uimitoare 
de viaţă a venit să le povestească studenţilor scriitorul Efim Tarla-
pan, membru al Uniunii Scriitorilor din Moldova. „Omul s-a dus, 
dar poetul rămîne cu noi mereu. Pe Grigore Vieru l-am cunoscut 
personal şi vreau să zic că este un mare poet, care a reuşit să ajun-
gă la inimile noastre prin cuvintele simple, prin dragostea faţă de 
mamă şi de viaţă”, zice domnul Tarlapan.

Studentul Ion Petroşişin este pasionat de opera marelui Gri-
gore Vieru. „Marii oameni ai poporului nostru, aşa cum este Gri-
gore Vieru,  nu trebuie uitaţi. Militarii trebuie să cunoască operele  
acestuia, pentru că poetul a fost un mare patriot şi a iubit  limba, 
mama, neamul”, zice studentul.

Iar  Octavian Mereştian a scris o poezie dedicată lui Grigore 
Vieru în noaptea cînd a aflat despre moartea poetului. 

De ziua îndrăgostiţilor, poetul Grigore Vieru ar fi împlinit 76 
de ani. Grigore Vieru s-a stins din viaţă la 18 ianuarie 2009, într-un 
accident auto, în timp ce se întorcea de la un spectacol care a avut 
loc la Cahul. Maşina în care se afla s-a izbit în stîlpul unui panou 
publicitar, amplasat în centrul drumului. Poetul a fost înmormîn-
tat pe 20 ianuarie 2009 la Chişinău, în cimitirul central din strada 
Armenească. Ziua de 20 ianuarie 2009 a fost declarată zi de doliu 
în Republica Moldova.

Locotenent major Inga MIhAILovA

Scrisoarea locotenentului care a luptat în Afganistan

Colonel ( r ) Andrei Covrig: „Mişa, noroc! Îmi cer scuze că demultişor nu ţi-am scris . 
Şi vreme nu am prea avut şi îmi era lene... Pot să-ţi spun că la mine e totul în regulă ... „

Militarul nu-şi alege războiul

Recent, la Casa Centrală a Armatei 
Naționale au fost comemorați ostaşii 

căzuți în războiul din Afganistan. Tinerii 
soldați şi ofițerii, care au venit să aducă un 
omagiu celor căzuți în luptă, s-au întîlnit 
cu veteranii acelui război. Aceştia din urmă 
le-au povestit ostaşilor despre greutățile 
serviciului militar din Afganistan, despre 
pericolele, pe care le-au întîlnit în timpul 

războiului, despre camarazii de luptă, care 
i-au ajutat să înfrunte toate obstacolele. 

La eveniment a fost prezent şi chitaristul 
maior Oleg Vetreniuc, care a interpretat me-
lodii îndrăgite consacrate eroilor de război.

spre final, militarii au vizionat un film 
artistic despre eroismul ostaşilor, manifes-
tat în luptele din Afganistan, în care erau 
prezentate circumstanțele şi evenimentele 

asemănătoare cu cele descrise de veterani. 
Pe data de 15 februarie s-au împlinit 22 

de ani de la retragerea trupelor sovietice 
din Afganistan. Însă, începînd cu acest an, 
15 februarie se va sărbători anual ca ”Ziua 
comemorării ostaşilor căzuți în timpul 
acțiunilor de luptă din Afganistan” .

Dmitrii Vosimeric

Omagiu pentru cei căzuţi în luptă

pînă în decembrie 1979, doar încercam să ghicesc, împreună 
cu alţi camarazi, dacă va avea loc invazia Afganistanului. 

Iar pe 27 decembrie 1979, am călcat pe pămîntul acestui stat 
şi am luptat în Regimentul 1008 de tunuri antiaeriene. Aveam 
22 de ani şi două steluţe pe epoleţi. Eram locţiitor comandant 
baterie. Douăzeci şi doi de ani păstrez în memorie  militarii cu 
care am luptat cot la cot în această ţară. Erau de diferite naţio-
nalităţi. Mi-i amintesc pe ofiţerii noştri  - Serghei Puznicov şi 
Alexandru Timoşenco, cel care zicea că îndată ce roata auto-
mobilului nostru va trece frontiera, voi înţelege că am intrat în 
Afganistan. La fel, pe Nicolai Vladimir Cercaşin din Ucraina, 
Timir Hosnolovici, Timir Bulatov care erau soldaţi în termen. 
Îmi amintesc de ei pentru că erau bravi, aveau o voinţă de invi-
diat şi pentru curajul pe care îl aveau. Cînd am intrat în Afga-
nistan, am trăit un  episod tenebru în munţi, unde am rămas fără 
camioane, pentru că ambele s-au defectat, iar sergentul Şulţ 
repara unul dintre tunurile pe care le aveam cu noi. Dar cel 
mai puternic am simţit palma lui Dumnezeu deasupra capetelor 
noastre atunci cînd am ieşit din Gherat vii şi nevătămaţi. 

Îmi amintesc foarte bine ziua de 15 februarie 1989. În anul 

acela îndeplineam serviciul militar în cadrul Diviziei 88 infan-
terie din localitatea Kuşka, Turkmenistan.  Era o zi deosebită, 
cu multă zăpadă, deşi în zona aceea era mai des nisip şi soare 
fierbinte. Şi tot această zi m-a reîntîlnit cu Serghei Guşin, ero-
ul Uniunii Sovietice, pe care l-am cunoscut în Turkistan, acolo 
unde am îndeplinit ambii serviciul militar şi cu care nu m-am 
văzut după ce a plecat să lupte în Afganistan. 

Un război nu se uită. Undeva în minte el rămîne agăţat 
de prezent. Un război se duce pînă la moarte, păstrînd sensul 
figurat, dar şi propriu al cuvintelor. 

„... În Kuşka noutăţi nu prea sînt. Cărţi nu prea citesc. 
Cu interes am privit fotbalul „Euro -88”. 

Minunat. Au fost vreo cîteva filme minunate pe aici. 
Iată cam aşa. Toate cele bune. 

Al vostru, A. Covrig”.
 03.07. 88

Locotenent major Inga MIhAILovA

Studenţii Academiei Militare „Alexan-
dru cel Bun” au participat la  Campi-

onatul deschis al Republicii Moldova la 
sambo aplicativ între seniori.  Evenimen-
tul s-a desfăşurat în incinta sălii sportive a 
Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi 
Sport. Lupta s-a dat pe categorii de greu-
tate între peste  200 de sportivi. Academia 
Militară „Alexandru cel Bun” a fost repre-
zentată de studenţii Eugen Tcaci şi Alexan-
dru Fuior, car au evoluat la categoria de 

greutate de pînă la 68 kg, unde au concurat  
peste 30 de sportivi luptători. Student Eu-
gen Tcaci  a obţinut 4 victorii consecutive 
în luptele de calificare, iar în finala mare a 
fost învins de către premiantul Campiona-
tului European. 

Iar în perioada 24-25 februarie, curent, 
studenţii militari au participat la  Campi-
onatul deschis al Republicii Moldova la 
lupta naţională ”Trînta”, unde echipa s-a 
plasat pe locul III.  În clasamentul indivi-

dual, la fel pe locul III, la  categoria de pînă 
la 85 kg, s-a plasat Radu Zănoagă. În total, 
Academia Militară a fost reprezentată de 6 
studenţi sportivi : Serghei Bejan, Maxim 
Căldare, Roman Gormah, Veaceslav Cior-
nîi Radu Zănoagă,  Mihail Zidu. 

Campionatul a reunit peste 100 de spor-
tivi din republică. De menţionat că   lotul 
Academiei Militare participă pentru prima 
dată la competiţii de acest nivel.

Studenţii dispută trofeele naţionale

În rezultatul punctajului acu-
mulat, Comandamentul For-

ţelor Terestre a devenit învingător 
în concursul pe echipe, iar locul 
secund şi trei au revenit reprezen-
tanţilor din cadrul Brigăzii „Ştefan 
cel Mare” şi Brigăzii „Moldova”, 
respectiv. 

Totodată, la concursul indi-
vidual au fost desemnaţi cei mai 
buni ţintaşi ai Armatei Naţionale: 
locotenent-coloneii Vladimir Du-
darenco şi Iurie Briceag, precum şi 
locotenentul Pavel Bunic. 

Potrivit maiorului Vasile Oled-
nic, specialist principal al Direcţiei 

instruire întrunită şi doctrine, mi-
litarii Armatei Naţionale au efec-
tuat trageri din pistol şi puşcă pe 
distanţa de 25 de metri. Olednic a 
subliniat că la competiţia din acest 
an au participat 20 de echipe, iar 
cupa a fost disputată de circa 80 de 
militari din garnizoanele Chişinău, 
Bălţi, Cahul şi Ungheni. 

Campionatul Armatei Naţiona-
le la tir este organizat pentru veri-
ficarea în condiţii de competiţie a 
nivelului pregătirii profesionale şi 
reprezintă o parte componentă a 
controlului militarilor prin contract 
în anul de instruire 2011.

Armata Naţională 
a desemnat 

cei mai buni ţintaşi
Ministrul Apărării Vitalie Marinuţa a premiat cei 
mai buni ţintaşi din Armata Naţională în cadrul 

Campionatului Armatei Naţionale la tir, desfăşu-
rat la Clubul Sportiv Central al Armatei. 
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Voronin insistă că Armata Națională este 
inutilă si reprezintă doar un simbol. Voi adresa 
detaliat aceste gînduri puțin mai jos. Vreau să 
atrag atenția la alte argumente, la care Voronin 
apelează în suportul ideii înaintate, pentru a ară-
ta cît de puțin justificate sînt ele. Voronin indică 
că cheltuim 200 mln lei pe an, fapt care este prea 
scump pentru susținerea “simbolului”. De fapt, 
Moldova cheltuie pentru armata sa circa 0.55% 
din PIB, ceea ce prezintă cea mai joasă rată de 
finanțare a armatei raportată la venitul statului, 
în tot spațiul post-sovietic. Și aceasta are loc în 
pofida faptului că Moldova se confruntă cu un 
conflict secesionist, şi are staționate pe teritoriul 
său, contrar voinței sale, trupe străine.

Apoi, Voronin argumentează necesitatea li-
chidării Armatei Naționale prin faptul că ea cică 
irită conducerea de la Tiraspol, recunoscînd, de 
fapt, că ultimii întrețin o armată de opt ori mai 
puternică. Pe lingă faptul lipsei totale de logică 
a acestui argument, nu este clar de ce Voronin, 
reprezentînd o bună parte a alegătorilor Repu-
blicii Moldova in Parlament, promovează intere-
sele administrației de la Tiraspol. Și un nonsens 
şi mai mare îl reprezintă încercarea de a insista 
că dacă lichidăm Armata Națională, vom reuşi să 
“reunificăm țara”. Mai jos voi prezenta un şir de 
argumente care explică motivele de ce alte sta-
te mențin armate. La fel, apelînd la cercetările 
foarte vaste pe problema negocierilor părților la 
conflict, voi argumenta că, de fapt, propunerea 
lui Voronin va crea piedici foarte mari in calea 
reintegrării Republicii Moldova.

De ce un stat are nevoie 
de armată?

Există un vast volum de cercetări care au exa-
minat procesul de formare a statului modern în 
Europa şi alte parți ale lumii. Majoritatea absolu-
tă a acestora acordă armatei un rol important în 
formarea şi consolidarea statului. samuel Finer, 
Charles Tilly, Bruce Porter, Karen Rasler si Wil-
liam Thompson, Michael Desch, Janice Thom-
pson, Michael Mann şi Jeffrey Herbst sînt doar 
cîțiva autori influenți printre cei mulți care au fă-
cut referință la rolul armatei în formarea statului, 
confirmînd intenționat sau ba vestita frază a lui 
Max Weber despre necesitatea stabilirii monopo-
liei statului asupra proliferării violenței pe terito-
riul său. Logica acestei idei este simplă – imediat 
cum pe teritoriul controlat de stat apare o forță 
capabilă să contesteze monopolia statului asupra 
folosirii violenței, ne trezim cu un conflict sepa-
ratist, o insurgență armată sau haos criminal. sînt 
capabile oare structurile de menținere a ordinii 
publice să protejeze această monopolie a statului? 
Răspuns la această întrebare am primit la începu-
tul anilor 1990, cînd după ce poliția a eşuat catas-
trofic în realizarea acestei funcții, statul a început 
rapid crearea forțelor armate proprii. scepticii vor 
încerca să-mi riposteze că armata la fel nu a reuşit 
să dezarmeze structurile paramilitare conduse de 
administrația de la Tiraspol, ori, cum a insistat 
Voronin, că oricum avem forțe armate mai slabe 
ca toți actorii ce ne înconjoară.

Drept răspuns, voi scoate în evidență încă o 
funcție importantă a armatei – cea de descuraja-
re a agresiunii militare. Există evidenta empirică 
convingătoare, care indică că chiar o forță mai 
inferioară din punct de vedere al capacităților 
militare poate descuraja o agresiune armată, 
dacă invadatorul realizează că agresiunea va fi 
prea costisitoare. Prin aceasta se poate explica 
caracterul de “razdrajiteli”, care în opinia lui Vo-
ronin îl are Armata Națională după părerea celor 
de la Tiraspol (şi Moscova). Factorul descurajării 
agresiunii a devenit în special important în lu-
mea modernă, cînd cuceririle de teritorii practic 
nu mai servesc drept scop al agresiunii armate. 
Invaziile militare se fac cu scopul schimbării gu-
vernului țării invadate, şi/sau politicilor interne 

si externe ale acesteia. Adică, argumentele pre-
cum că nu putem fi ținta unei agresiuni armate 
sînt nefondate – chiar dacă nimeni nu ne doreşte 
teritoriul, mulți ar dori controlul asupra politici-
lor țării. La fel, nu este neaparat să fim invadați 
din exterior, căci un agresor ar putea finanța o 
insurgență internă, cum s-a întîmplat deja după 
destrămarea Uniunii sovietice. O altă tendință 
modernă este înlocuirea scopului principal al 
razboiului de reducere a capacităților militare 
a inamicului (attrition of forces), printr-un alt 
scop de reducere a voinței de rezistență (attrition 
of resolve). Adică, existența unei armate, chiar 
mult mai mică şi inferioară militar în comparație 
cu forțele unui agresor, semnifică un şir de pro-
bleme pentru acesta. Mai întîi de toate, existența 
forțelor militare indică potențiala rezistență ar-
mată din partea țării-țintă, şi deci va duce la jert-
fe omenesti, care vor amplifica reacția negativă 
a comunității internaționale, şi vor mări proba-
bilitatea unei intervenții din partea comunității 
internaționale pentru restabilirea status quo-ului. 
Apoi, rezistența armată chiar slabă semnifică 
costuri nu doar politice, ci militare şi economi-
ce pentru un invadator. Avem multe exemple în 
fața ochilor, cînd forțe inferioare, folosind tactica 
de gherilă, au generat costuri enorme pentru ar-
mate mult mai superioare. Deci, lipsa unei forțe 
armate, de fapt, va invita agresiune externă, căci 
în cazul în care există divergențe între doi actori, 
invazia poate fi soluția cea mai ieftină, anume în 
acel caz cînd jertfa nu are o armată şi deci nu va 
opune rezistență. Deci dacă Voronin consideră 
că avem o armată incapabilă să reziste agresiu-
nii externe sau a separatiştilor de la Tiraspol, o 

soluție ar fi revizuirea strategiei şi doctrinei de 
apărare, trecerea de la apărare eşalonată de tip 
sovietic, la cea care utilizează tactica de gherilă, 
reducerea costurilor pentru securitatea internă 
în favoarea măririi celor de apărare etc.

O a treia funcție importantă a armatei constă 
în consolidarea loialității populației față de stat 
şi edificarea naționalismului sănătos. Această 
funcție a armatei a fost observată pe parcursul 
istoriei, cînd Franța, Germania, sUA şi altele 
au folosit institutul armatei pentru promova-
rea naționalismului. Oare şi-a menținut armata 
această funcție şi în lumea contemporană? Evi-
dent că da, căci este o structură care recrutează în 
masă tinerii în perioada maturizării psihologice 
a acestora, şi îi educă timp de un an în spiritul va-
lorilor patriotice. Argumentele despre eficiența 
sau ineficiența acestui proces în Moldova sînt 
irelevante, căci contează potențialul pe care îl 
are armata în acest sens. Și acest fapt este foarte 
important pentru o țară în tranziție precum este 
Moldova, care continuă să se ciocnească cu nece-
sitatea consolidării loialității cetățenilor săi către 
stat. Deci dacă ne dorim să avem un stat suveran, 
există şi necesitatea de a cultiva loialitatea tine-
rilor cetățeni către acest stat. În realitate, foarte 
mulți tineri vorbitori de limbă rusă au inceput a 
vorbi româna în armată, unde instrucțiunile şi 
regulamentele sînt în română. Nu exclud că ar 
putea fi excepții şi există unități (la Bălți sau Ca-
hul) unde comandanții ar putea folosi limba rusă 
în conducerea cu trupele. La fel, este un element 
care poate fi controlat şi deci trebuie să conside-
răm anume potențialul armatei în acest sens şi 
nu practici separate.

La fel, Armata Națională este o structură uni-
că în cadrul sistemului instituțiilor statale ale RM. 
Este o structură în disponibilitate permanentă de 
a indeplini un spectru de sarcini foarte larg, are 
o disciplină eficientă, instruire specializată, şi are 
resurse accesibile permanent. Nu în zadar, con-
ducerea țării indiferent de partidul de guverna-
re, a folosit de nenumărate ori resursele Armatei 
Naționale pentru a soluţiona situații de criză de 
tip calamități naturale. Acestea au fost mereu de 
o scară mult mai mare, pentru că structurile abi-
litate sau organele administrației publice locale să 
le poată face față. Deci armata joacă rolul acelui 
colac de salvare, sau a unui airbag de protecție în 
caz de crize, cînd toate alte încercări au eşuat.

Nu în ultimul rînd, armata contribuie la spo-
rirea unui alt element al puterii unui stat – imagi-
nea internațională. Factorul imaginii este atît de 
important în politica internațională, încît este im-
posibil de ignorat. Un stat cu o imagine bună va 
atrage mai multă cooperare, va fi capabil să înche-
ie acorduri suferind costuri mai mici, va insufla 
mai multă încredere partenerilor internaționali 
etc. Ar fi dificil de găsit o altă instituție în stat, 
care a contribuit mai mult la promovarea ima-
ginii pozitive a Republicii Moldova peste hotare 
decît Armata Națională. Începînd cu anul 1994, 
contingente militare ale RM au participat la vari-
ate exerciții de menținere a păcii şi soluționare a 
situațiilor de criză organizate de statele-membre 
ale NATO şi Programului “Parteneriat pentru 
Pace”, care includ, de fapt, toate țările UE, dar şi 
cele din spațiul post-sovietic. Militarii moldo-
veni la fel au obținut distincții şi aprecieri înalte 
servind în comandamente internaționale, în mi-
siuni de mentinere a păcii ONU şi în misiuni de 
cîmp ale OsCE. Cineva ar putea argumenta că 
corpul diplomatic moldovenesc la fel a sporit la 
creşterea imaginii internaționale a RM, însă nu 
trebuie să uităm şi faptul că acest corp diploma-
tic, din motivul numirilor ambasadorilor după 
criterii politice şi nu după competență, a mai şi 
dăunat imaginii ţării.

Drept răspuns la alte critici, este important 
să înțelegem, că forțele de pacificare au un an-
trenament şi echipare specifice operațiunilor 
de menținere a păcii, şi nu sînt capabile să exe-
cute un şir larg de misiuni, inclusiv cea de des-
curajare a agresiunii externe. Însăşi psihologia 
ostaşilor pacificatori este construită spre a evita 
confruntarea armată, pentru a controla violența. 
Pe cînd forțele militare instruite pentru apărarea 
integrității teritoriale ale unei țări sînt un instru-
ment complet diferit, care nu poate fi substitu-
it de pacificatori. Astfel, sugestia lui V.Voronin 
de a înlocui armata cu forțe de pacificare nu 
soluționează problema invocată de acesta.

În final, a fi o țară neutră nu înseamnă a 
fi scutit de pericolul la adresa suveranității şi 
integrității teritoriale. De fapt, istoria ne ofe-
ră mai multe exemple cînd țările neutre au fost 
agresate, decît cînd li s-a respectat neutralitatea, 
în special cînd acestea nu erau capabile să-şi pro-
tejeze acest statut. Astfel, invocarea neutralității 
în suportul desfiintării armatei este lipsită de te-
mei şi sens.

Declarația lui Voronin scoate în evidență 
o problemă mult mai mare pentru Republica 
Moldova, decît pare la prima vedere. Este vorba 
de promovarea de către clasa politică moldove-
nească a unor politici publice ineficiente, fără 
examinarea relevanței şi capacității acestora de a 
soluționa problemele declarate. De fapt, folosirea 
argumentelor fără sens şi logică indică nivelul de 
competență a clasei politice, dar şi a consilierilor 
şi funcționarilor care îi asistă în generarea a astfel 
de idei. sau, un lucru nu mai puțin grav, ne suge-
rează că politicienii nu se conduc în deciziile sale 
de sfaturile consilierilor competenți. Iar un astfel 
de comportament, cînd politicienii se consideră 
experți în toate cele posibile, este unul falimen-
tar, după cum a arătat inclusiv şi experiența Uni-
unii sovietice.

Dumitru mÎNZerari

Voronin, Armata Naţională 
şi tragedia clasei politice autohtone
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- Domnule Grosu, începem cu cea 
mai simplă întrebare, de ce un stat are 
nevoie de armată?

- În opinia mea, un stat are nevoie 
de armată din simplul motiv că această 
instituţie a garantat dintotdeauna apă-
rarea ţării, independenţa, suveranita-
tea şi integritatea teritorială ale acestui 
stat. Dacă e să vorbesc despre Armata 
Naţională, această instituţie, alături de 
armatele mai multor state, în decursul 
anilor şi-a atribuit şi un şir de alte misi-
uni, precum este asistenţa autorităţilor 
publice în cazuri de urgenţă civilă sau 
alte acţiuni care au corelaţie cu garanta-
rea securităţii şi apărării statelor.

- Dacă ne referim la Armata Naţi-
onală a republicii Moldova, credeţi că 
statul alocă suficiente surse bugetare 
pentru existenţa acestei instituţii?

- Este o întrebare actuală şi mă bu-
cur că aţi adresat-o. Astăzi se discută 
deschis despre problema vizată. Dacă 
ar fi să privim legile bugetului statu-
lui în Republica Moldova şi alocaţii-
le bugetare pentru Armata Naţională, 
din start putem să facem concluzia că 
alocaţiile efectuate în prezent pentru 
Armata Naţională sînt insuficiente. Fi-
nanţarea Ministerului Apărării al Repu-
blicii Moldova şi a Armatei Naţionale 
este o problemă foarte gravă.  Toţi ex-
perţii din Republica Moldova recunosc 
că Armata Naţională este ţinută la limi-
ta de existenţă. Conform ultimelor date, 
Republica Moldova nu alocă mai mult 
de 0.3 – 0.4 % din Produsul Intern Brut 
pentru Armata Naţională. În cazul în 
care noi avem pretenţii de a transforma 
Armata Naţională într-o armată profe-
sionistă care să răspundă la un şir extins 
de ameninţări şi să le neutralizeze, care 
să constituie garantul, suveranităţii şi 
integrităţii teritoriale ale Republicii 
Moldova, desigur aceste resurse sînt 
insuficiente. 

- Care credeţi că ar fi cifra sufici-
entă pentru întreţinerea Armatei Na-
ţionale?

- Suficienţa alocaţiilor bugetare 
trebuie să reiasă din aşteptările şi mi-
siunile pe care le avem pentru Armata 
Naţională. Dacă ar fi să luăm politica 
statelor neutre din Europa, alocaţiile 
bugetare nu sînt mai mici de 1.5 – 2%. 
Dar, desigur, trebuie să luăm în con-
siderare situaţia actuală în republică. 
Ceea ce vreau să spun este că trebuie de 
elaborat o politică eficientă, o politică 
coordonată care să ia în calcul  necesi-
tăţile Armatei Naţionale. 

- Menţinerea bugetului Armatei 
Naţionale la limita de existenţă, aşa 
cum aţi menţionat mai sus, ar însem-
na că există intenţia de a desfiinţa Ar-
mata Naţională?

- Este foarte greu de răspuns la 
această întrebare. Aş vrea să atrag aten-

ţia că în decursul anilor 2001 -  2008 
au existat două iniţiative serioase prin 
care s-a propus demilitarizarea Repu-
blicii Moldova. Prima iniţiativă ţine de 
Memorandumul Kozac. Această iniţi-
ativă venea din partea unui stat străin 
şi atunci, normal, întrebarea care apare 
este de ce un stat străin, precum este 
Federaţia Rusă care are armată pe teri-
toriul republicii noastre,  ar avea acest 
interes. Şi a doua ţine de declaraţiile 
făcute de ex-preşedintele Republicii 
Moldova, Vladimir Voronin, prin anii 
2007-2008 cînd a spus că, în contextul 
reglementării conflictului transnistrean, 
ar trebui demilitarizate ambele maluri 
ale Nistrului. Pe mine mă pune în gar-
dă corelaţia dintre aceste două iniţia-
tive – una venită din partea Federaţiei 
Ruse şi alta din partea ex-preşedintelui 
Voronin. Ceea ce vreau să spun este că 
Republica Moldova, în condiţiile ac-
tuale, nu-şi poate permite să nu aibă o 
armată profesionistă, capabilă să garan-
teze securitatea şi apărarea Republicii 
Moldova. Pentru că atunci cînd vorbim 
despre statul nostru, trebuie să luăm în 
considerare că avem pe teritoriu o forţă 
armată străină, este vorba despre forţe-
le armate ale Federaţiei Ruse. Şi în al 
doilea rînd, vorbim despre existenţa 
formaţiunilor paramilitare separatiste 
în regiunea transnistreană. În astfel de 
condiţii, Republica Moldova, nici într-
un caz, nu-şi poate permite desfiinţarea 
forţelor armate. 

- unul dintre punctele programu-
lui de guvernare actuală prevede nece-
sitatea participării republicii Moldova 
la misiuni internaţionale de menţinere 
a păcii. Credeţi că Armata Naţională 
deţine potenţialul necesar pentru a în-
deplini acest obiectiv?

- Din cîte cunosc, Armata Naţională 
a Republicii Moldova a reuşit să creeze 
un batalion care se ocupă în special cu 
misiuni de menţinere a păcii. Este nor-
mal ca acest batalion să-şi îndeplineas-
că misiunea pentru care a fost creat. 
Totuşi, iarăşi trebuie luat în considerare 
că resursele care sînt alocate în prezent 
pentru Armata Naţională sînt insufici-
ente pentru acest tip de activitate. Şi în 
al doilea rînd, trebuie să se ţină cont că 
participarea Republicii Moldova la ast-
fel de misiuni reiese din însuşi statutul 
său de membru al Organizaţiei Naţiuni-
lor Unite. Este vorba despre contribuţia 
pe care trebuie să o aducă ţara noastră 
la stabilitatea şi pacea regională şi in-
ternaţională. Sub egida cărei organiza-
ţii Armata Naţională desfăşoară aceste 
misiuni, este altă întrebare şi nu prezin-
tă interes atît de mare.

- Credeţi că e bine ca republica 
Moldova să participe la misiuni in-
ternaţionale de menţinere a păcii sub 
egida NATo?

- Conform legislaţiei naţionale, Re-
publica Moldova participă la misiuni 
internaţionale sub egida ONU şi OSCE. 
Misiunile internaţionale desfăşurate de 
NATO, în mare parte sau chiar integral, 
sînt organizate sub egida ONU, dar au 
fost transferate în competenţa NATO, 
deoarece ultima este mult mai pregă-
tită pentru a desfăşura acest tip de ac-
tivităţi. Însăşi organizaţia a fost creată 
prin respectarea statutului ONU. Eu nu 
aş vedea mari probleme dacă legislaţia 
naţională ar fi adaptată şi s-ar permite 

participarea Republicii Moldova inclu-
siv la acest tip de misiuni. Pentru că, în 
primul rînd, este vorba despre stabili-
zarea regională şi internaţională şi, în 
al doilea rînd, în contextul acesta, este 
vorba de realizarea intereselor naţiona-
le ale Republicii Moldova. 

- În ultimul timp, în societatea ci-
vilă se vorbeşte mult despre aderarea 
republicii Moldova la NATo. Credeţi 
că este posibil?

- Acesta este un subiect destul de 
delicat care trebuie întîi discutat la ni-
vel naţional, între forţele politice majo-
re. Trebuie de înţeles că Alianţa Nord-
Atlantică nu impune nicio condiţie 
Republicii Moldova privind aderarea. 
Din cîte cunosc, Alianţa Nord-Atlantică 
a spus foarte clar că este dreptul Repu-
blicii Moldova de a-şi decide politicile 
de securitate şi principiile care stau la 
baza acestor politici. 

- Ce activităţi aţi organizat sau in-
tenţionaţi să organizaţi în comun cu 
Ministerul Apărării?

- Aş vrea să subliniez că între 
Centrul de informare şi Documentare 
privind NATO  şi Ministerul Apărării 
există o bună cooperare care permite 
realizarea unui şir de iniţiative comu-
ne în vederea îndeplinirii sarcinilor 
comune în domeniul securităţii şi apă-
rării. În special, misiunile Centrului 
de informare şi Documentare privind 
NATO este de informare şi expertizare 
a anumitor acte legislative. Împreună 
cu Ministerul Apărării s-au desfăşurat  
un şir de activităţi, în cadrul instituţiei 
noastre, dar şi la Ministerul Apărării, 
unde s-au pus în discuţie documente-
le fundamentale ce ţin de politica de 
securitate naţională a Republicii Mol-
dova. În al doilea rînd, vreau să zic 
că Ministerul Apărării este una dintre 
instituţiile cele mai responsabile de 
informare a publicului din Repu-
blica Moldova cu privire la 
relaţiile de cooperare cu 
NATO. Aş vrea să sub-
liniez că din anul 
2010, de cînd 
sînt numit 
director 
a l 

Centrului de informare şi Documentare 
privind NATO, au fost organizate cîte-
va vizite în cadrul unor unităţi militare 
unde au fost invitaţi şi reprezentanţi 
ai societăţii civile şi sub acest aspect 
s-a realizat dezvoltarea relaţiilor între 
societatea civilă şi militari.  Totodată, 
s-au pus în discuţie probleme ce ţin de 
relaţiile de cooperare cu NATO. Putem 
să mai vorbim despre vizitele pe care 
le organizează Ministerul Apărării în 
cadrul Centrului de informare şi Do-
cumentare privind NATO pentru di-
versele delegaţii internaţionale venite 
în Republica Moldova. La fel, aici pot 
menţiona concursul de fotografie cu 
titlul „Armata Naţională în fotografie 
-2010”. Este vorba despre un concurs 
organizat în parteneriat cu Ministe-
rul  Apărării şi Ambasada Lituaniei în 
Republica Moldova. Prin acest fel de 
activităţi, care sper să fie o tradiţie, se 
întăreşte cooperarea dintre Ministerul 
Apărării şi instituţia noastră.

- Cum vedeţi o armată profesionis-
tă - cu serviciul militar în termen sau 
doar în bază de contract? Şi credeţi că 
este bine să se renunţe la serviciul mi-
litar în termen?

- Renunţarea la serviciul militar în 
termen este o iniţiativă din cadrul proce-
sului de reformare a Armatei Naţionale 
care se discută. Dar  atunci cînd se dis-
cută despre o astfel de reformă, trebuie 
de atras atenţia la alocaţii financiare 
foarte serioase. Aici trebuie ana-
lizate realităţile Republicii 
Moldova şi de văzut în 
ce măsură am putea 
să ne permitem 
o astfel de 
reformă. 
D i n 

punctul meu de vedere, Armata Naţiona-
lă ar trebui să păstreze serviciul militar 
în termen, pentru că armata educă tinerii, 
oferă o lecţie de viaţă şi totodată există. 
Părerea mea este că Republica Moldova 
ar trebui cumva să păstreze serviciul mi-
litar în termen.

- Cum vedeţi Armata Naţională 
peste cinci ani?

- Sper că în viitor autorităţile Re-
publicii Moldova vor înţelege că ţara 
noastră, ca stat independent, are nevoie 
de armată profesionistă şi vor acorda 
tot sprijinul necesar, mă refer în special 
la cel financiar, dar şi la manifestarea 
voinţei politice de a susţine reforme-
le pe care doreşte să le implementeze 
Armata Naţională. În această ordine de 
idei, sper în următorii cinci ani Armata 
Naţională să devină una profesionistă, 
să reuşească să implementeze refor-
mele iniţiate în decursul anilor, pentru 
că există mai multe strategii şi planuri 
de reformare a Armatei Naţionale, dar 
care, cu regret, nu se bucură de spriji-
nul politic şi nu sînt finanţate suficient. 
Sper armata să corespundă necesităţilor 
Republicii Moldova şi să devină capa-
bilă să îşi asume toate misiunile ce ţin 
de apărarea ţării.

Locotenent major
 Inga MIhAILovA

Armata Naţională – 
garantul păcii în Republica Moldova

Interviu cu Vitalie GRoSU, 
directorul Centrului de Informare şi Documentare privind NATo

Pacificatorii sînt gata de misiuni
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Responsabil pentru transpunerea ei în fapt a fost 
desemnat însuşi ministrul de finanţe, urmînd 

să fie ajutat de către ministrul de interne şi de gu-
vernatorul Novorusiei.

Tot la şedinţa din 13 septembrie, Basarabia fu-
sese împărţită în două districte vamale, partea de 
nord, numită Basarabia de sus sau sculeni, care in-
cludea teritoriile cuprinse între ţinutul  Podoliei şi 
ţinutul Ismail, în componenţa căruia fusese inclusă 
şi brigada pazei vamale. Cel de-al doilea district, cel 
de sud, includea Basarabia de Jos sau Ismailul, cu-
prinzînd ţinutul Ismail pînă la Gurile Dunării şi în 
sus pe limanul Nistrului. Și acest district dispunea 
de o semibrigadă de pază.

În districtele Basarabiei urma să se instituie mai 
multe vămi: la nord, punctele vamale Nouasuliţă 
şi sculeni, desemnate drept vămi de categoria I şi 
avînd dreptul de a colecta tarife vamale şi pentru 
mărfurile aduse prin Odesa, dar fără dreptul de a 
le depozita. Pichetele Lipcani şi Leova făceau şi ele 
parte din districtul de nord. În districtul Ismail fu-
sese instituit punctul vamal Ismail, pichetul Reni şi 
pichetul Acherman. 

Odată cu instituirea noilor districte urma să se 
lichideze districtul vamal Dubăsari, punctele vama-
le Moghiliov şi Dubăsari şi punctele vamale Maiak 
şi Parcani, din districtul Odesa. 

În regim de urgenţă, aproape întreg personalul 

vamal de pe Nistru a fost transferat la punctele va-
male de pe Prut.

La 30 septembrie 1830, personalul vamal al Ba-
sarabiei întrunea 112 persoane, dintre care 8 lucrau 
nemijlocit în cadrul aparatului districtului sculeni 
şi 6 în cadrul celui de la Ismail. Bugetul privind 
cheltuielile pentru întreţinerea lucrătorilor vamali 
constituia, în total, 91.820 ruble, alocate pentru sa-
larii, închiriere de apartamente, deplasări. 

Punctele vamale şi pichetele urmau a fi disloca-
te în clădiri de stat, în locuinţe private (în baza unei 
înţelegeri cu proprietarii) sau închiriate. Paza era 
dislocată în edificiile rezervate cordoanelor sanitare 
militare. În cazul în care exista un număr mic de 
asemenea edificii sau ele erau insuficient de încăpă-
toare, puteau fi închiriate case de la localnici. Acolo 
unde nu existau aşezări populate, se săpau bordeie 
sau se ridicau construcţii temporare, mai tîrziu ur-
mînd să se construiască şi edificii durabile. După ce 
a fost lichidată  linia vamală de pe Nistru, aproape 
întreg personalul vamal care funcţionase pe Nistru 
a fost în mod prioritar angajat la noile vămi de pe 
Prut, vechii lucrători fiind declaraţi din oficiu buni 
profesionişti sau buni cunoscători ai serviciului va-
mal. 

Paza urma să fie compusă din 6 unităţi, dintre 
care 4 amplasate în districtul sculeni şi 2 în Ismail. 
Pînă la scoaterea liniei vamale de pe Nistru, în Ba-

sarabia fuseseră dislocate 2 unităţi, după care, din 
Dubăsari, au mai fost transferate încă 3 unităţi de 
pază. Ministrului de finanţe i se atribuise compe-
tenţa de a numi un comandant al semibrigăzii din 
Basarabia, care urma să preia conducerea tuturor 
acestor unităţi de pază vamală, iar după schimbarea 
liniei de hotar pe Prut şi Dunăre să ocupe postul 
vacant de comandant al semibrigăzii Ismail. 

Linia vamală de pe Nistru trebuia transferată în 
termen de trei zile de la anunţarea deciziei. Oda-
tă cu transferarea liniei vamale, trebuiau distruse 
şi dosarele vamale ce conţineau regulamentele de 
serviciu privind comerţul dintre Rusia şi Basarabia 
emise la 17 februarie 1825. Vămile din Basarabia, 
peste  6 săptămîni, iar cele din Ismail şi Reni, peste 2 
luni de la data transferului, nu mai aveau dreptul să 
utilizeze vechile prescripţii şi regulamente privind 
transferarea mărfurilor prin Basarabia către Rusia 
şi erau obligate să respecte tarifele şi regulamentele 
generale.

La 7 martie 1831, senatul a mai adoptat o lege 
cu privire la regulile de tranzit către Principatul 
Moldovei. Faptul devenise necesar, mai ales în urma 
schimbării liniei de hotar, deoarece, conform regu-
lamentului din 14 august 1818, marfa transporta-
tă din Odesa spre Moldova trecea doar prin vama 
Dubăsari şi Moghiliov, acestea fiind desfiinţate la 1 
martie 1831. Prerogativele acestor puncte vamale 
urma să le preia vama sculeni,  personalul acesteia 
trebuind să aplice regulamentul de tranzit, elaborat 
în anul 1818. 

Trecerea punctelor vamale pe linia de hotar de 
la Prut a însemnat, practic, integrarea provinciei 
în sistemul economic al Imperiului Rus. 

Edificiile carantinei de pe Nistru au fost, to-
tuşi, păstrate şi îngrijite, preconizîndu-se ca la o 
eventuală epidemie în Basarabia, vama să fie re-
mutată pe Nistru: din acelaşi motiv s-a păstrat şi 

personalul de rezervă. Legea din 29 martie 1815 
prevedea şi ea acest lucru, indicînd că, odată cu 
schimbarea liniei de hotar, puncte de carantină vor 
trebui, totuşi, menţinute pentru cazurile de “moli-
mă în Moldova şi Valahia”, sau probabil le era frică 
de o eventuală trecere la hotarele vechi. 

Prin legea din anul 1833, paza vamală urma 
să-şi schimbe denumirea în pază de hotar. Cordo-
nul obişnuit urma şi el să fie înlocuit cu paza de 
hotar.

Distanţele între posturile de pază, precum şi 
numărul necesar de lucrători vamali urmau să fie 
determinate de către şefii de vamă, tot ei asumîn-
du-şi şi prerogativele carantinei.

Pe o distanţă de 3.210 verste, general-guverna-
torul şi namestnikul Basarabiei, generalul Voron-
ţov,  au decis instituirea a 521 posturi (90 ofiţeri, 
787 veghetori, 304 străjeri, iar conform unei pro-
puneri suplimentare, 27 ofiţeri, 1.674 veghetori, 
1.423 străjeri. În total 3.097 funcţionari inferiori.

Pentru întreţinerea personalului erau necesa-
re 840.000 ruble, plus 380 ruble pentru instalarea 
pazei. La insistenţa ministrului de finanţe, aceste 
sume au fost modificate, statele existente fiind ma-
jorate pînă la 30 ofiţeri, 2.379 funcţionari inferi-
ori 938 veghetori, 1.421 străjeri, 10 grefieri şi 10 
fierari. Cavaleriştii care urmau să fie angajaţi în 
serviciu trebuiau să aibă nu mai puţin de 10 ani 
vechime de muncă în domeniu. 

schimbarea liniei de hotar de pe Nistru pe Prut 
a constituit, practic, încadrarea masivă a Basarabi-
ei în cadrul Imperiului Rus, iar în anul 1873, pe 
timpul guvernatorului rus Nikolai Șebeko (1871-
1879), ţinutul şi-a pierdut definitiv autonomia, de-
venind provincie rusească.

petru costiN,
colaborator al muzeului 

armatei Naţionale

Schimbarea liniei de hotar 
a Basarabiei de pe Nistru pe Prut

(anii ‘30 ai secolului XiX)
Încercarea premeditată, întreprinsă după anexarea din 1812 de a îngloba deplin 

şi definitiv teritoriul Basarabiei în Imperiul Rus, a inclus şi transferarea liniei de hotar 
de pe Nistru pe prut. În 1830, la şedinţa din 13 septembrie a Senatului rus, s-a pus 

în discuţie problema privind schimbarea liniei de hotar de pe Nistru pe prut şi forma-
rea districtelor vamale din Basarabia. iniţiativa aparţinea ministrului rus de finanţe şi 
fusese susţinută şi aprobată de membrii legislativului. Decizia a fost promulgată de 
împăratul Rusiei, Nikolai i, fiind semnată  la 26 septembrie 1830, în Ţarskoe Selo. 

Începînd cu luna martie evenimentele 
devin dramatice. La începutul lunii 

formaţiunile paramilitare au început 
ofensiva asupra sediului poliţiei din Du-
băsari arestînd 34 de poliţişti. Altă lovi-
tură a fost dată în satul Parcani unde în 
ziua de 13 martie un detaşament de fe-
mei, susţinut de aproximativ 300 de ca-
zaci au întreprins un atac asupra unităţii 
militare a Armatei a 14-a şi au capturat 
armament. 

La 14 martie a fost distrus podul de 
pe Nistru în direcţia orăşelului Dubăsari. 
La 15 martie în regiunea satului Coşni-
ţa are loc o luptă  între gardiştii care au 
atacat satul şi poliţiştii  aflaţi în apărare, 
fiind  folosite rachete antigrindină.

Factorii de decizie de la Chişinău iau 
decizia de a  crea puncte de comandă în 
imediata apropiere de zona acţiunilor 
militare. se formează punctul de co-
mandă staţionat la Holercani, ce preve-
dea raza de acţiuni centru. De asemenea 
de la punctul de comandă din orăşelul  
Anenii Noi  se coordona conducerea ac-
ţiunilor  de luptă  pe direcţia sud.

La 24 martie 1992 situaţia  rămîne 
încordată. Pe toată  linia de apărare  de 
la satul Coşniţa  şi pînă la oraşul Tighina 
gardiştii şi căzăcimea periodic deschi-
deau focul din automate.

Luînd în consideraţie starea de lu-
cruri  la punctul de comandă Holercani, 
este creat un stat major în frunte cu vice-
ministrul de interne, de unde se exercita  
conducerea pe direcţia  Coşniţa–Doroţ-
caia, Cocieri- Dubăsari. 

La 28 martie 1992, preşedintele ţării 
declară stare excepţională pe teritoriul  

ţării. Ministerul Afacerilor Interne, Mi-
nisterul securităţii Naţionale urmau ca 
în interacţiune cu unităţile Armatei Na-
ţionale să întreprindă măsuri urgente în 
vederea lichidării şi dezarmării formaţi-
unilor înarmate.

La  14 aprilie 1992 se formează  Con-
siliul suprem  de  securitate într-o com-
ponenţă nouă sub conducerea directă  a 
preşedintelui.   

Începînd cu 23 mai, se intensifică ac-
ţiunile  de luptă din partea formaţiunilor 
paramilitare. Începe agresiunea directă 
a Armatei a 14-a ruse. În conflict intră 
o companie a unităţii staţionate în satul 
Parcani. 

La 24 mai 1992 din cetatea Tighina 
în zona Dubăsarilor sînt trimise 7 ma-
şini blindate. Tot în această zi la Tiraspol 
decolează locţiitorul comandantului su-
prem al Forţelor Armate ale C.s.I., gene-
ralul stolearov, care declară că Transnis-
tria şi Armata a 14-a reprezintă interesele 
geopolitice ale Rusiei în această zonă. 

În perioada decembrie-martie 1992, 
în acţiunile de luptă a luat parte efectivul 
detaşamentului de Poliţie cu destinaţie 
specială şi secţiile de poliţie din Dubăsari.

De la începutul lunii martie sînt im-
plicaţi şi poliţiştii din toate secţiile ra-
ionale din partea de centru şi nord ale 
Republicii Moldova, raioanele Cantemir 
şi Cimişlia, cît şi batalionul 1 şi celelalte 
batalioane de patrulă şi pază din oraşul 
Chişinău, secţiile de poliţie din capitală.

De la începutul acestei luni sînt înre-
gistraţi şi voluntarii care, de obicei, erau 
din localităţile din imediata apropiere a 
conflictului sau chiar din acest teritoriu şi 

o parte din cei care au dorit să participe la 
apărarea integrităţii teritoriale în majori-
tatea lor din raionul Orhei şi Căuşeni.

Independent acţionau grupele orga-
nizate de către securitatea naţională pe 
tot perimetrul acţiunilor de luptă, aceş-
tia implicîndu-i în acţiunile lor şi pe aşa 
numiţii burunduci. 

La jumătatea lunii mai erau formate 
4 grupe operative, în direcţia Chiţcani 
sub comanda colonelului Mămăligă, 
una la Coşniţa sub comanda colonelului 
Cociug, a trea la Cocieri comandată de 
colonelul Petrică şi în direcţia Tighina - 
colonelul Carasiov. Marea majoritate a 
efectivului o constituia rezerviştii mobi-
lizaţi prin comisariatele militare.  

Forțele separatiste, cooperînd cu Ar-
mata a 14-a rusă, declanşează o operație 
militară de amploare împotriva secției 
orăşeneşti de poliție Tighina. Din partea 
noastră încep să fie utilizate mijloacele 
din infrastructură şi mijloacele de legă-
tură cu destinație militară care au creat 
posibilitatea de a crea puncte de coman-
dă ale unităților şi subunităților pînă la 
nivel de companie. Ținînd cont că cei 
care atacau trupele de poliție foloseau 
tehnică blindată, s-a permis includerea 
unei unități şi a maşinilor de luptă.

La data de 19 august, orele 5:00, 
forțele rivale integrității Republicii Mol-
dova au desfăşurat primul atac folosind 
tancurile Armatei a 14-a. Experiența 
ofițerilor care se aflau pe poziții aduc la 
distrugerea tehnicii inamicului şi retra-
gerea acesteia. 

La 7 iulie este semnat acordul de la 
Liman. 

La 21 iulie, la Moscova, este semnat 
un plan de măsuri în vederea încetării 
conflictului armat în raioanele din zona 
nistreană şi realizării reglamentării lui 
politice. În conformitate cu aceste princi-
pii, în aceeaşi zi este semnată  “Convenția  

cu privire la principiile reglementării 
paşnice a conflictului armat din zona 
nistreană a Republicii Moldova”.

Locotenent-colonel, 
doctor Vitalie cioBaNu   

Cronologia războiului de la Nistru
În seara zilei de 1 decembrie este blocat podul de peste Nistru din apropierea satului Gura 
Bîcului. Pe timp de aproximativ 4 luni, de la 10 decembrie 1991 şi pînă în martie 1992 au 

fost înregistrate 57 de acţiuni criminale ale gardiştilor faţă de poliţişti, în rezultatul cărora 
şi-au pierdut viaţa 4 lucrători ai poliţiei, 13 au fost răniţi, 40 maltrataţi. La 13 decembrie 
1991, la orele 5 şi 30 de minute, are loc primul atac asupra secţiei de poliţie Dubăsari. 
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- Domnule Tarlapan, dumneavoastră 
v-aţi născut într-o zi de miercuri, 17 mai 
1944. La armată aţi mers tot într-o zi de 
miercuri?

- Întîi şi întîi vreau să zic că mare ghinio-
nist am fost eu cu armata. Pînă la venirea mea 
la universitate, exista catedra şi studenţii nu 
erau luaţi la armată. Am venit eu la Univer-
sitatea de Stat din Moldova şi, din anul doi, a 
venit ordin din nou să fie luaţi studenţii la ar-
mată, pe trei ani. Şi mare comedie, numai am 
venit din armată şi s-a înfiinţat din nou catedra 
militară şi am mai făcut trei luni de aplicaţii, 
prin pîrloagele de la Tarutino. Cît despre în ce 
zi a săptămînii am plecat la armată, nu îmi mai 
amintesc, dar s-a întîmplat în anul 1963, 10 
noiembrie. Dar nici nu conta, pentru că am în-
ceput să număr zilele abia după primele muş-
truluieli în armată (rîde).

- unde aţi primit repartiţie pentru în-
deplinirea serviciului militar în termen?

-  Întîi ne-au dus pe toţi  la Bălţi şi de acolo 
- la Cernăuţi, unde am urmat  7 luni de şcoală 
pentru sergenţi,  la artileria reactivă, aceasta 
ar fi „Katiuşa”. Am fost artilerist, dar de eli-
tă, pentru că „katiuşarii” se considerau mai sus 
decît tunarii aceştia obişnuiţi. Dar să vedeţi 
cum m-au distribuit la acest gen de armă - după 
greutate. M-au pus pe cîntar cînd treceam co-
misia medico-militară şi dacă nu treceam de 75 
kilograme, nu mă luau la artileria reactivă. Eu 
aveam cu un kg mai mult şi înălţimea 1.72 m. 
Iar aceştia mai josuţi erau luaţi la tancuri. Nu 
regret ceea ce am avut în fiecare zi în Cernăuţi, 
pentru că am avut şcoală, am avut muştrulu-
ială. Dar regret că în vara anului 1964, după 
ce am absolvit această şcoală de sergenţi, am 
fost repartizat şi dus în Ungaria, unde se făcea 
armată adevărată, cu cureaua încinsă. Cînd am 
ajuns în unitate, comandantul era unul Tipini-
hin, burduhos de 1.40m, aşa şi ne-a spus, că 
vom sta cu cureaua încinsă pînă la sfîrşitul ser-
viciului militar. Atunci se făceau 10 ani de la 
revoluţie şi ungurii mai erau probabil speriaţi, 
pentru că s-au întîmplat lucruri extraordinare în 
1956 pentru Ungaria. Chiar cînd ieşeam în oraş 
mai clandestin şi încercam să aflăm ceva de la 
unguri, fugeau de noi. Iar seara, pe la 18:00, se 
închideau toate uşile în orăşelul acela. 

În Ungaria, am fost comandant de grupă 
şi să vă zic  o situaţie amuzantă  legată de 
cîteva nume. Deci, eu - Tarlapan, iar alt co-
mandant de grupă în plutonul nostru era unul 
Jivodeorov, iar comandantul plutonului se nu-
mea Kostoglodov. Şi camarazii din celelalte 
plutoane ziceau ce fel de pluton de execuţie 
este acesta, uite, unul „înghite oase”, celălalt 
„jupoaie”, dar şi Tarlapan uite ce nume. Se te-
meau toţi de noi. 

- Ce amintiri mai păstraţi din perioa-
da cînd îndeplineaţi serviciul militar în 

termen?

- Îmi amintesc undeva 
într-un dialog, Ion Druţă 
a fost întrebat de ce nu a 
scris despre armată. Şi 
el a răspuns că nu o 
să scrie niciodată. 
Eu o să scriu des-
pre armată, dacă 
reuşesc. Undeva 
chiar am şi un 
titlu - „Între pla-
ton şi pluton”. 
Acest capitol va 
intra în cartea mea 
de memorii. Mi s-au înt-
împlat lucruri mai puţin 
vesele în armată, doar că 
eu, aşa fiind construit de 
la natură, vedeam lucrurile 
mai comice. 

- Împărtăşiţi-vă, 
vă rog,  cu o situaţie 
hazlie din viaţa cazo-
nă pe care aţi trăit-o.

- S-a început la Cernă-
uţi, unde am fost aduşi în 
noiembrie şi auzisem noi că 
oraşul este foarte frumos. 
Dar, bineînţeles că trebu-
ie să-l vezi ca turist, nu ca 
soldat sovietic, pentru că aşa 
nu-l vezi. Noaptea am ajuns 
în gară şi pe străzile cele mai 
lăturalnice şi întunecoase am 
fost duşi în unitate. Aşa au găsit 
ei o cale că nu am văzut nimic in-
teresant din construcţia oraşului şi 
locuitorime. Şi abia în 23 februarie, 
de ziua armatei sovietice, mi s-a dat 
permisie şi atunci am văzut prima 
dată, aşa „pe aşezate”, Cernă-
uţul, un oraş foarte frumos. Şi 
învechindu-ne în militărie, nu 
mai aşteptam noi permisie, ci mai 
des săream gardul. Unii săreau gardul la fete, 
dar noi, eram vreo patru studenţi basarabeni, 
luam calea, pe scurtătură, la librăria „Drujba” 
unde se vindeau cărţi româneşti. Şi de aco-
lo am luat o carte de lux cu opera lui Mihai  
Eminescu şi cu cartea aceea în raniţă am mers 
toată Ungaria. În Ungaria, ofiţerii veneau cu 
tot cu soţii. Şi soldaţii le cam dădeau ochea-
de.  Şi, îmi amintesc, odată am oprit o soţie 
foarte frumoasă a unui ofiţer şi i-am citit din 
Eminescu, fără să îi traduc. Şi ştiţi că a înţeles 
totul! O muzicalitate la Eminescu, un fel de 
aranjament al versului care este universal, este 
pe înţelesul multora. Era vorba despre poezia 
„Pe lîngă plopii fără soţ”. Atît i-am arătat că 
este vorba despre plopi, pentru că erau cîţiva 

în apropiere. Sigur că m-a costat, pentru 
că soţul femeii m-a luat la ochi şi atunci 

cînd pleca el la aplicaţii, 
plecam şi eu cu el.  Şi 

deja citeam cărţile 
pe la poligon. 

- Cizmele sol-
dăţeşti v-au fost pe 
măsură?

- Cînd am ab-
solvit şcoala de co-
mandanţi inferiori 

d i n 

Cernăuţi, 
în ajun de 
plecare în 
Ungaria, 
ne-au dat 
un altfel 

de haine 
şi de încăl-

ţăminte. Ne-au 
dat cizme noi-

nouţe din piele. 
Iar eu aveam un 

unchi la vreo 30 km 
de Cernăuţi pe care 

l-am vizitat şi pentru 
că vroiam să mă laud cu 

cizmele. Şi, am scăpat 
autobuzul, dar a doua zi 

trebuia să plec în Unga-
ria. Norocul meu că vărul 
Nicolai avea o bicicletă şi 
pînă la şoseaua principală, 
undeva vreo 15 km, cînd pe 
jos, cînd cu bicicleta. Cînd 

m-a scos la drumul mare, pe 
la ora 22:00, au început să mă 

roadă cizmele acelea noi şi pe la 
jumătate de drum le-am scos, le-am pus pe 
umăr şi înainte. Marele meu noroc, că pe la 
ora 23:00, m-a ajuns din urmă o maşină şi 
m-a luat acela cînd m-a văzut desculţ. I s-o 
fi făcut milă de mine. Şi cînd a bătut ora doi-
sprezece, eu, cu cizmele pe umăr, intram  în 
cazarmă. Şi regret că nu am întîrziat, pentru 
că aşa aş fi scăpat de Ungaria. Deşi, părerea 
mea e că băieţii trebuie să facă măcar un an 
de armată. Pe vremuri, cînd contactam cu 
reprezentanţi ai diferitor popoare, pentru un 
filolog, era o mare bogăţie. Iar acum, vreau să 
zic, mai avînd întîlniri prin unităţile noastre 
militare, este o mare bucurie să văd că, obli-
gatoriu, se vorbeşte în limba română. 

- Domnule Tarlapan,  v-a aşteptat ci-
neva de la armată?

- Eu, înainte de armată, într-o expediţie 
folclorică, am întîlnit o fată. Era vară. Şi mi-
au plăcut tare ochii ei.

- Ce culoare aveau ochii ei?

- Albaştri, dar nu există culoare albastră 
ca ochii ei. Timp de trei ani, aproape zilnic, 
fata asta mi-a scris scrisori, încît se mirau acei 
căsătoriţi că nu primeau ei cîte primeam eu. 
Iată că vin eu de la armată şi peste o lună, fata 
mea se căsătoreşte cu un şofer şi mă lasă cu un 
teanc de scrisori şi cu multe amintiri. Dar eu, 
ca răsplată pentru cei trei ani de coresponden-
ţă, am îndrumat-o în alegerea şi admiterea la 

Universitatea de Stat , la filologie. 

- Cînd aţi venit la armată, deja aveaţi 
dragostea pentru poezie înfiripată în su-
flet. Dar în cazarmă aţi scris vreo poezie?

- Eu m-am afirmat ca scriitor după arma-
tă. Pînă atunci chiar nici nu publicasem nimic. 
În armată mă includeam în activităţile artisti-
ce. Şi la un moment dat m-am prins că com-
pun „ceastuşte” în ruseşte, aşa de bine deja 
deprinsesem limba rusă şi acestea erau cîntate 
în scenă. Le compuneam şi sunau frumos în 
ruseşte. Îmi aduc aminte că aveam în grupă 
un ostaş cam leneş şi neascultător din Voronej 
şi i-am scris aşa : „Molodoi soldat Bucleev/ 
avtomat za muşcu bral/ i votknul evo v vedro 
s maslom / obiasnil, cito smazîval”. Ei, sună 
frumos. Şi uite că se cîntau strigăturile acestea 
ale mele în scenă şi poate că m-au şi încurajat 
aceste momente. Dar afirmarea a venit după 
armată. 

- Aţi reflectat tema militară în vreo 
poezie?

- Numai în cîteva dialoguri, nu ca litera-
tură. Am o carte de dialoguri care se numeşte 
„Scriitorul întrebat”, cu vreo 20 de scriitori şi 
ziarişti, care este în calculator şi adun bani ca 
să o editez. Acolo am nişte meditaţii despre 
armată. 

  - Care este mesajul dumneavoastră 
pentru militarii Armatei Naţionale?

- Să fie mereu pace şi să ia de la armată tot 
ce le adaugă la caracterul lor, ceea ce îi face 
bărbaţi, că le va prinde foarte bine pe urmă. 
Căci este mare deosebire între cei care au făcut 
armata şi cei care nu, mă conduc chiar după 
cei de vîrsta mea. Noi ne descurcăm mai bine 
în situaţii complicate. Şi cu totul altfel arată 
aceştia care au trecut cazarma. După armată, 
cînd a trebuit să urmez şi cursurile de la cate-
dra militară, mă uitam la cei cu patru ani mai 
tineri ca noi care, chiar după acele două luni 
de cursuri pe pîrloagele de la sudul republicii, 
erau altfel. Eu am un aforism de revelion care 
sună aşa :”Fie ca la hotarul ţărilor să fie ca la 
hotarul anilor - numai cu împuşcături de şam-
panie”  ...  şi să le împuşte pe toate militarii 
noştri.

Locotenent major Inga MIhAILovA

Din inimă de ostaş ... 

  „ ... Unii săreau gardul la fete, dar noi, eram vreo patru 
studenţi basarabeni, luam calea, pe scurtătură, la librăria 
„Drujba” unde se vindeau cărţi româneşti. Şi de acolo am 
luat o carte de lux cu opera lui Mihai  Eminescu şi cu cartea 
aceea în raniţă am mers toată Ungaria”.

Efim Tarlapan, scriitor, 
membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, 

membru al Uniunii Scriitorilor din România, membru de onoare al Uniunii 
epigramiştilor din România. 

Efim Tarlapan
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P ersonalitatea constituie totalitatea 
însuşirilor şi funcţiilor fiziologice 

esenţiale ale omului, care se află într-o 
unitate indisolubilă. O parte componentă 
a personalităţii sînt şi particularităţile psi-

hologice individuale. Fiecare militar se 
deosebeşte întru totul de un alt militar 
prin orientare, temperament, caracter, 

aptitudini, ceea ce formează în ansam-
blu particularităţile psihice individuale.

Orientarea reprezintă aspiraţia personală, 
scopurile pe care şi le stabileşte militarul. Fie-
care militar este orientat spre atingerea scopu-
rilor înaintate şi astfel în dependenţă de ele îşi 
planifică şi propriile acţiuni. Comandanţii de 
toate categoriile, cunoscînd orientarea militaru-
lui, pot prognoza comportamentul lui în diferite 
situaţii. Este binevenit de a forma la militar din 
start o orientare socială, printr-o  atitudine con-
ştiincioasă faţă de îndeplinirea serviciului mi-
litar, abilităţile de învingere a dificultăţilor ce 
pot să apară pe parcursul îndeplinirii serviciului 
militar. Orientarea socială are ca scop direct în-
tărirea disciplinei militare care reprezintă unul 
din factorii cheie în obţinerea succesului.  

Esenţa socială a personalităţii militarilor este 
exprimată în mod deosebit prin  necesitatea de 
comunicare, comunicarea activă şi binevoitoa-
re a unui militar cu alt militar. Astfel apar relaţii 
de prietenie, interese comune, opinii şi atitudini 
similare. Stabilirea legăturilor de prietenie, ca-
maraderie în noul mediu militar va contribui la 
formarea unei atmosfere moral - psihologice 
sănătoase şi sporirea nivelului coeziunii grupa-
le. Comandanţii de toate categoriile trebuie să 
influenţeze cu pricepere asupra relaţiilor tînă-
rului militar cu camarazii şi să le dirijeze  în 
conformitate cu cerinţele regulamentare.

Temperamentul reprezintă a altă particulari-
tate individuală, prin care un militar se deosebeş-
te de alt militar. Temperamentul se exteriorizează 
prin putere, viteză şi ritmul activităţii  omului, 
prin dinamica vorbirii, mimică şi mai ales prin 
manifestarea simţului. Fiecare tip de tempera-
ment (clasificat după autorul Pavlov) se manifes-
tă prin anumite caracteristici psihologice:

Colericul este dezechilibrat, nu se poate re-
ţine, are reacţie rapidă, mimică şi gesturi vioaie; 
tip activ, care se excită uşor şi repede, intrînd 
uşor în contact cu cei din jur;  fără dificultăţi 
prea mari se adaptează la noile condiţii de via-
ţă; incluzîndu-se în lucru, la început manifestă 
un activism considerabil, iar apoi repede pierde 
interesul; nu-i plac acţiunile line, ritmul lent şi  
liniştit, are mişcări energice, bruşte; materialul 
îl însuşeşte repede, este isteţ, vorbeşte repede; 

se supără repede şi este bănuitor, dar supărarea 
îi trece la moment. Persoana cu tipul de tempe-
rament coleric trebuie ţinută în permanenţă sub 
control, în situaţii de conflict, ea este predispusă 
la acţiuni negative puternice. De aceea, în ase-
menea situaţii trebuie de orientat atenţia milita-
rului asupra altor tipuri de activităţi pînă se va  
linişti, iar apoi influenţat în direcţia necesară. 

Sangvinicul este vioi, ager, capabil să se 
stăpînească pe sine; în relaţii cu alţii este bi-
nevoitor, nu este supărăcios; reacţionează 
prompt la observaţii, se adaptează cu uşurinţă 
la situaţiile noi; preferă lucrul activ, nu-i place 
monotonia; materialul îl însuşeşte repede, dar 
nu profund, dacă pentru aceasta nu sînt moti-
ve speciale; sentimentele sînt trecătoare, uşor 
trece de la starea de satisfacţie la cea de insati-
sfacţie; în condiţii dificile este vioi, încrezut în 
sine şi influenţează pozitiv asupra camarazilor, 
ridică dispoziţia lor. De la persoana cu tip de 
temperament sangvinic trebuie permanent de 

cerut acurateţe şi perseverenţă, în orice  acti-
vitate de a finisa lucrul început, pătrunderea în 
esenţa sarcinii executate. Poate să însuşească 
cu succes specialitatea de ochitor, conducător 
al maşinii de luptă.

Flegmaticul este echilibrat, puţin ager, liniş-
tit, slab se manifestă; mult chibzuieşte asupra ac-
ţiunii pe care o va executa, manifestă nehotărîre  
cînd apar greutăţi în noile condiţii de viaţă; mani-
festă consecvenţă şi răbdare, are o atenţie stabilă; 
manifestă autocontrolul, însuşeşte repede situa-
ţia, se stăpîneşte pe sine, este prudent,  însuşeşte 
bine materialul; este încetinit ritmul proceselor 
psihice; îndeplinind sarcina, se gîndeşte mult 
timp, mult chibzuieşte cum s-o îndeplinească, dar 
luînd hotărîrea, o îndeplineşte liniştit şi treptat; 
are o capacitate de lucru înaltă, dar de la un lucru 
la altul trece cu greu. Acestor militari trebuie  să 
li se explice detaliat sarcinile, să li se amintească 
de termenele executării misiunii, ar terebui să se 
atragă o atenţie deosebită la înlăturarea moliciu-
nii şi indiferenţei. Aceşti militari pot fi buni spe-
cialşti ca lunetişti, operatori, radişti. 

Melancolicul este închis în sine, dă dova-
dă de prea puţină iniţiativă; este predispus la 
amintiri triste, se adaptează cu greu la noul me-
diu; reacţionează bolnăvicios la greutăţi care îi 
par mult mai mari decît sînt ele de fapt; orice 
influenţare puternică îl face să se zăpăcească, 
îl scoate din echilibru; nimerind în noi condiţii 
stresante se pierde repede, permanent vede şi 

aşteaptă doar numai rezultate rele, este pericu-
los; în condiţii liniştite se simte bine şi rezolvă 
cu succes sarcinile puse; organele de simţ sînt 
bine dezvoltate, ceea ce îi permit să execute un 
lucru fin; se deprinde greu cu ordinea militară, 
retrăieşte dureros chiar şi insuccesele neimpor-
tante. Persoanele cu tip de temperament melan-
colic trebuie stimulaţi mai des pentru sîrguinţă. 
Să li se explice mai detaliat sarcinile puse în 

faţa lor. Să prietenească cu militari de alt tip de 
temperament  (de exemplu – sangvinic). Pot să 
devină buni radişti, tehnicieni.

O altă particularitate psihologică individua-
lă a militarului este caracterul. Caracterul pre-
zintă totalitatea calităţilor sociale, care determi-
nă comportamentul  persoanei şi atitudinea ei 
faţă de totul ce o înconjoară, faţă de lucrul pe 
care îl îndeplineşte, faţă de alte persoane, faţă 
de sine. Caracterul este latura principală care 
determină personalitatea. Caracterul militarului 
este format din mai multe trăsături, care sînt 

comune cu caracterul altui militar. Toate aceste 
trăsături ar putea fi clasificate în trăsăturile de 
caracter prin care se manifestă atitudinea faţă 
de muncă, faţă de serviciul militar, atitudinea 
militarului faţă de alte persoane, atitudinea mi-
litarului faţă de sine.

După atitudinea faţă de activitatea militaru-
lui avem atitudine conştiincioasă faţă de servi-
ciul militar. Acestor persoane le place să mun-
cească, sînt disciplinate, insistente, au spirit de 
iniţiativă, sînt exigente şi cumpătate. Este mai 
complicată educarea militarilor ce au caracter 
inactiv, deoarece la ei predomină lenea, para-
zitismul. În aceste cazuri, rezultatul necesar se 
obţine prin exigenţa sporită a comandanţilor 
şi blamarea severă a comportamentului aces-
tor militari în colectivele militare. Atitudinea 
militarului faţă de alte persoane, inclusiv faţă 
de comandanţi, se  manifestă prin următoarele 
trăsături: comunicabilitate, sinceritate, fineţe 
sufletească, respect faţă de camarazi, polite-
ţe sau invers – atitudine brutală, închidere în 
sine, insensibilitate. Militarul comunicabil se  
include repede în viaţa colectivului militar, gă-
seşte cu uşurinţă limbă comună cu camarazii, 
ceea ce îi ajută să învingă mai uşor greutăţile 
serviciului militar. O atenţie mai mare nece-
sită militarii închişi în sine. În colectiv cu ei, 
de regulă, se comportă cu precauţie. Aici este 
important, în primul rînd, să se elucideze cau-
za. Această cauză poate fi regăsită în familie 
sau mediul în care a crescut şi a fost educat 
militarul. Treptat această trăsătură de caracter 
dispare şi aceşti militari cu timpul se includ în 
viaţa colectivului militar al subunităţii.

Atitudinea militarului faţă de propria per-
soană este determinată de astfel de trăsături de 
caracter precum sînt modestia, spiritul autocri-
tic, simţul demnităţii personale, de asemenea, 
de calităţile negative, ca aroganţa, egoismul, 
anxietatea. Acestea mărturisesc despre gradul 
de conştientizare de către militari a poziţiei lor 
în colectivele de militari, obligaţiunile faţă de 
colectiv. Iar aprecierea propriei personalităţi, a 
locului militarului în colectivul de camarazi este 
criteriul esenţial al utilităţii publice a persoanei. 
Într-adevăr, cu cît mai mult se preţuieşte omul 
pe sine, cu atît el are mai multă aroganţă, înfu-
murare, egoism, atitudine de ignorare a oame-
nilor, obligaţiunilor proprii. La acest militar se 
poate dezvolta un caracter egoist. Militarii care 
au un astfel de caracter trebuie să fie permanent 
sub controlul întregului colectiv de militari şi 
să pună accentul intens pe lucrul educativ. 

O altă latură importantă  a personalităţii mi-
litarului este aptitudinea. Aptitudinea prezintă 
înclinaţiile individuale ale militarului care se 
determină prin succesul obţinut într-un anumit 
gen de activitate. Cunoaşterea şi evidenţa lor 
dau posibilitate de a determina folosirea cît mai 
raţională a subalternilor la îndeplinirea misiu-
nilor primite. Militarii adeseori sînt repartizaţi 
în dependenţă de specialităţile pe care le au şi 
nivelul cunoştinţelor, conducători auto, bucătari, 
transmisionişti, muzicieni. Tipul de aptitudini 
este diferit şi ele trebuie dezvoltate mereu pe 
parcursul îndeplinirii serviciului militar. Una din 
condiţiile necesare este dezvoltarea dragostei 
faţă de specialitatea sa, dezvoltarea insistenţei 
necesare în atingerea scopurilor înaintate, înţe-
legerea răspunderii pe care o are fiecare militar 
în timpul îndeplinirii unei misiuni. Trebuie  de 
acordat atenţie deosebită şi asupra dezvoltării 
aptitudinilor intelectuale şi tehnice care joacă un 
rol semnificativ pentru disponibilitatea de luptă.

Comandanţii de toate categoriile, locţiitorul 
pe lucrul educativ, sociologul-psiholog trebu-
ie să cunoască particularităţile individaule ale 
subalternilor, astfel îşi va putea planifica şi or-
ganiza la un nivel înalt activitatea întru menţi-
nerea unui climat moral-psihologic sănătos şi 
inclusiv disciplina în colectivele militare.

Locotenent Lilia vrAbIe,
    sociolog-psiholog, batalionul 22 

Menţinere a Păcii

Particularităţile individuale ale militarului
SFAtuL pSihOLOGuLui

 Esenţa socială a personalităţii 
militarilor este exprimată în mod 
deosebit prin  necesitatea de 
comunicare, comunicarea activă 
şi binevoitoare a unui militar cu 
alt militar. !

 Atitudinea militarului faţă de pro-
pria persoană este determinată 
de astfel de trăsături de caracter 
precum sînt modestia, spiritul au-
tocritic, simţul demnităţii perso-
nale, de asemenea, de calităţile 
negative, ca aroganţa, egoismul, 
anxietatea. !
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revelaţie

Maior vitalie buNDuChI

 *  *  *
Eu mă cufund în faima nopţii
Şi mintea mea e apă lină
Care mă duce-n fluxul sorţii
La visul meu ce mă alină.

În universul cel dorit
Trăiesc a doua viaţă.
Acolo cad în infinit
Pînâ mîine dimineaţă.

Ah, vîntul visului adie,
Firul s-a rupt şi nu mă ţine.
Tot mai departe-i lumea vie - 
M-afund în vis, căci vremea-i vine.

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

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

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

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

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

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

Aş vrea să aştern pe această filă cîteva gînduri pe care vreau să ţi le destăi-
nui.Am să încep cu aceea că  pentru mine eşti fata cu multe din calităţile 

pe care doream să le găsesc la iubita mea şi pe care nu le-am întîlnit pînă acum 
la altcineva. Cu nimeni nu m-am simţit aşa cum mă simt cu tine, căci doar atunci 
cînd sînt cu tine pot să vorbesc prin mintea şi inima mea, să-mi exprim gîndurile 
şi sentimentele pentru tine.Tu faci ca zilele şi nopţile să mă gîndesc doar la tine 
şi să nu văd pe altcineva în afară de tine. M-ai făcut să vreau să mă schimb, ceea 
ce nu aş fi permis nimănui să o facă. Tu eşti acea fiinţă pentru care sufeream şi 
pentru care mi-aş fi permis să plîng atunci cînd simţeam că aş putea să te pierd.

Dar ce este lacrima?! Ea nu este numai un cuvînt ce sună diferit de celelalte 
şi la auzul căruia ţi se mişcă sufletul, dar şi ascunde o semnificaţie deosebită 
ce nu poate fi redată prin cuvinte. Aş vrea ca lacrimile ce s-au unit de  pe feţele 
noastre să ne inspire optimismul şi să ne ofere încredere în forţele proprii, altfel 
spus să avem parte numai de lacrimi fericite create de dragostea ce ne leagă şi 
ne ţine împreună.

Fie ca această dragoste, dacă se va ciocni cu destinul care poate ne-a pregă-
tit altceva, să ne dea putere să alegem drumul corect, să nu avem păreri de rău, 
dar o dorinţă mai mare de a trăi mai departe rămînînd cu amintirile frumoase 
care să ne poarte noroc.

    Astfel închei cu gîndul că nu doresc să fii ideală, pentru că nici eu nu sînt, 
dar fiind împreună să încercăm să formăm o pereche care aspiră spre perfecţiu-
ne, care să nu privească piedicile ca pe nişte obstacole, dar ca pe nişte posibili-
tăţi  care ne sînt oferite, ca la depăşirea lor, relaţia noastră să fie mai puternică.

Cu mult drag, dor şi sinceritate,
iubitul tău

Andrei ANDroNAChe

Scrisoare iubitei

ecaterina FruNZĂ

Orice-ai fi ... 
voi fi cu tine

Atunci, eu aş fi sare,
De te-ai preface-n mare,
Eu aş fi o petală,
De tu vei fi o floare.

De te-ai preface-n cer,
Eu aş fi o stea,
De tu vei fi un zeu,
Aş fi zeiţa ta.

De tu vei fi izvor,
Eu – apă cristalină,
De tu vei fi un soare,
Eu – rază de lumină.

Eu m-aş preface-n frunză, 
De tu vei fi un ram,
Ca o viaţă-ntreagă
Alături să te am.

Şi, de iubirea noastră 
E de la Dumnezeu,
Atunci vei şti şi tu,
Atunci voi şti şi eu. 

Un stejar înalt cu o coroană în 
ramuri uscate şi ruginite 

de timp îmbrăţişează parcă dorind 
să protejeze o casă bătrînească cu 
pereţii de lut pe care ici-colo pu-
teai să mai zăreşti cîte o pată de var 
care însă gălbenise în timp.  Feres-
trele mici de mărime prindeau pe 
ele cîteva cioburi de sticlă printre 
care sufla vîntul care de la o vreme 
încoace era unica gazdă a casei. Cî-
teva tufe de pelin crescuseră între 
crăpăturile pragului care demult 
nu mai simţise pas de om. Copiii o 
evitau ori de cîte ori treceau pe lîn-
gă ea. Îi cam speria pustietatea ce 
sălăşluia în acea casă pe care cîţiva 
dintre ei o bănuiau că ascund unele 
străşnicii. Mulţi dintre săteni, chiar 
mai în vîrstă, nu cunosc nimic des-
pre stăpînii ei. Unii, cică, au auzit 

că cu cîţiva ani în urmă aici trăia 
o bătrînică care îşi pierduse soţul 
şi ambii fii pe front. Bătrîna îi aş-
tepta mereu şi nu-şi permitea nici 
o clipă să-i creadă morţi, căci i se 
spuse precis că sînt pierduţi fără 
urmă şi ştia că de la o zi la alta au 
să vină numaidecît toţi trei acasă. 
Iarnă, vară, noapte, zi. Portiţa din 
nuiele de salcîm şi uşa erau mereu 
deschise, înadins în aşteptarea dra-
gilor ei.

Cineva zice că ar fi văzut-o de 
mai multe ori şi tot de atîtea ori şe-
dea sprijinită în stîlpul de la poartă 
cu o basma albă în mînă, pierzîn-
du-şi ochii obosiţi undeva în zare. 
Dar de tot atîţia ani cîţi trecuse 
atunci, nimeni nu o mai văzuse şi 
nu mai ştiau nimic despre ea. Unii 
zic că într-o bună zi fiii şi bărba-

tul ar fi venit acasă şi ar fi luat-o 
cu ei la locul unde se aşezaseră cu 
traiul după război. Alţii zic că s-ar 
fi pornit înaintea lor, simţind că nu 
mai are timp să aştepte. Alţii zic că 
Dumnezeu a luat-o la El împreună 
cu dragii ei care, totuşi, au căzut 
morţi pe front chiar la prima lor bă-
tălie cu duşmanul. Dar, în realitate, 
adevărul este necunoscut. Casa cu 
pereţii de lut a rămas însă să con-
tinue misiunea bătrînei sale, cu uşa 
şi poarta mereu deschise prin care 
poate, cîndva, vor intra stăpînii ei 
multaşteptaţi. 

Timpul trece, anii se duc şi ea 
mereu aşteaptă, îmbrăţişată de în-
altul stejar cu ramuri ruginite de 
timp. Poate au să vină ...

Ion FrIPTu

Lupii mării
De pe sute de catarge ce treceau prin Dardanele 
Mîndru fluturau în zare steagurile ţării mele.

Galioanele Moldovei, navigînd spre Gibraltar
Dau onoruri marţiale, slăvind farul lui Ştefan.

Printre sarturi, şcote, straie răsuna miraculos
Doina vîntului prielnic, şoapta valului spumos.

Stropi săraţi uscau pe buze soarele dogorîtor, 
Navigau pe mare liberi, ca un peşcăruş în zbor. 

Întorcîndu-se în ţară, aducînd corăbii grele,
Le priveau invidioase malurile Dardanele.

Prin furtuni şi naufragii, depăşind furia mării
Obosiţi, veneau acasă Lupii mării – faima ţării. 

Zîmbetul înseamnă viaţă.
Iată-ţi dau eu o povaţă:
Hai cu toţii să zîmbim,
Viaţa vesel s-o trăim!

Zîmbetul trezeşte viaţa, 
El îndepărtează ceaţa, 
Dacă noi nu vom zîmbi,
Ceaţă încă va mai fi. 

Maria GLAvA,
 Liceul „Mihail Kogălniceanu”  , clasa a 3-a „A”                                       

Zîmbetul

eugen ToMuZ, student al Academiei Militare „Alexandru cel bun”, 
plutonul 21, compania 2

Casa cu pereţii de lut

La mulţi ani pentru  militarii Batalionului de 
Gardă care-şi omagiază zilele de naştere în 

a doua decadă a lunii februarie! Felicitări pentru 
maiorul Vladimir ROMAN, locotenentul major Ion 
ZUBCOV,  locotenentul Nicolai CRAVEŢ, pluto-
nierul adjutant Petru GURĂU,  plutonierul major 
Nicolae COŞERI, plutonierul Irina ŞAPTEFRAŢI,  
sergenţii Tatiana TAMAZLÎCARU şi Natalia SMEN-
TANCA . Să vă fie viaţa plină cu clipe de bucurie şi 
cu împliniri frumoase. 

Cu respect, 
colectivul batalionului de Gardă 

Sănătate, urcuşuri în carieră şi fericire în viaţa 
personală domnului plutonier Vitalie SMÎNTÎ-

NA, Batalionul cu Destinaţie Specială. Să se adauge 
chibzuinţă şi har în viaţa dvs. şi  în faţă să aveţi nu-
mai bucurii.

Din partea colectivului batalionului 
cu Destinaţie Specială „Fulger”

Voinţă, înţelepciune şi  îngăduinţă pentru  loco-
tenent-colonelul Boris  NEBOJENCO, loco-

tenenţii majori Alexandru DUCA şi Tudor DODI, 
locotenenţii Sergiu GUZUN şi Margareta TODICA, 
plutonierul Sergiu BUZA şi sergentul Cristina BO-
LOGAN care adaugă cîte o petală la floarea vieţii. 

Cu respect, 
colectivul brigăzii „Ştefan cel Mare”. 

La mulţi ani pentru camarazii mei, soldaţii Oleg 
MARUS, Ion IACEMIN şi Alexandru LIPFIN 

care şi-au sărbătorit zilele de naştere. Iubirea, bucu-
ria, înţelepciunea şi generozitatea să vă fie călăuză 
pentru toată viaţa. Vă doresc răbdare, îndeplinirea 
cu succes a serviciului militar în termen şi să vă în-
toarceţi acasă mai voinici 

Cu respect, soldat Simion Dolghii, brigada 
„Ştefan cel Mare”

Le doresc sănătate şi noroc în viaţă soldaţilor 
Serghei MARUŞCENCO, Vasile OCITARI şi 

Victor CHIPITOC care aniversează zilele de naşte-
re în cazarmă. Să fie la fel de plini de viaţă şi buni 
camarazi. 

Din partea camaradului vostru, 
soldat Lilian Snecal, 

brigada „Ştefan cel Mare”
  

Pe data de 22 februarie curent,  maior Vladimir 
ROMAN – şef stat major Batalion de gardă a 

mai adunat o petală la floarea vieţii. Cu acest prilej, 
colectivul Batalionului de gardă, vă urează sincere 
felicitări, baftă în toate, să aveţi parte numai de bu-
curii şi realizări frumoase în activitatea profesională 
şi familială, să aveţi parte numai de un cer senin şi 
plin de stele care să vă lumineze calea în viitor. Vă 
mulţumim din suflet pentru munca de zi cu zi pentru 
care o depuneţi în cadrul batalionului şi vă dorim 
tot binele din lume să vă însoţească pretutindeni ori 
unde vă veţi afla.

Cu multă stimă, 
colectivul batalionului de Gardă


