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BRIEF

Armata Naţională şi primăria capitalei au participat 
la salubrizarea parcului Valea Trandafirilor

Peste 100 de militari ai Armatei 
Naţionale au fost mobilizaţi la salu-
brizarea parcului Valea Trandafirilor 

din sectorul Botanica al capitalei

Armata Naţională a răspuns astfel la iniţiati-
va autorităţilor municipale şi echipei “Hai, 

Moldova!” privind organizarea Zilei naţionale de 
curăţenie. 

Echipaţi cu hîrleţe, greble şi lopeţi, milita-

rii Armatei Naţionale au participat la greblarea 
frunzelor uscate, încărcarea şi transportarea gu-
noiului, precum şi în alte activităţi de amenajare 
a teritoriului. 

Şeful Comandamentului Forţe Terestre, gene-
ralul de brigadă Igor Cutie, a declarat că oraşul 
Chişinău merită să aibă un aspect curat şi îngrijit, 
iar locuitorii capitalei trebuie să fie mai responsa-
bili faţă de mediul în care trăiesc. 

„Chişinăul este casa noastră comună şi merită 
mai multă atenţie din partea cetăţenilor. Vrem să 

avem cu toţii un oraş curat, de aceea în efortul 
Primăriei municipiului Chişinău de a salubriza 
oraşul, Armata Naţională va face tot ce îi stă în 
puteri pentru a schimba în bine felul cum arată 
Chişinăul şi parcul Valea Trandafirilor în speci-
al”, a afirmat generalul Igor Cutie în cadrul acţiu-
nii de salubrizare. 

De menţionat că la 16 aprilie, în cadrul Zilei 
naţionale de curăţenie, Armata Naţională va an-
trena în activităţi de salubrizare pe teritoriul ţării 
circa 2000 de militari.

Istoricul şi politologul 
Anatol ŢărAnu:

„Pentru Republica 
Moldova 

este foarte 
important 
să existe 
Armata 

Naţională”
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Dansul transformat 
în cadenţă

Soarele abia urca pe cer, dar studenţii militari deja 
străbăteau straturile reci de aer pe platoul Acade-

miei Militare la înviorarea de dimineaţă. Printre ei 
şi Vadim Balan, student în ultimul an, la infanterie. 
Anul IV de învăţămînt militar a intrat în linie dreaptă. 
În faţă Vadim mai are susţinerea tezei de licenţă şi 
emoţiile ultimelor examene de pe băncile academiei. 
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Sudan – din “prima linie de front”

“Voi, moldovenii, cîte 
limbi cunoaşteţi?”

Una dintre situa-
ţiile nostime 

cu care s-a ciocnit ofiţe-
rul nostru în colectivul 
de militari internaţionali 
ţine de abilităţile lingvis-
tice ale moldoveanului. 
“În viaţa cotidiană co-
municăm în limba engle-
ză, care este limba ofici-
ală a UNMIS  (Misiunea 
Naţiunilor Unite în Su-
dan). Dar în echipă avem 
şi colegi din România şi 
din ţările CSI cu care comunicăm în limbile română 
şi, respectiv, în rusă. Iar colegii noştri din alte state 
sînt foarte curioşi cînd văd că noi, moldovenii, putem 
discuta cu fiecare în parte, în limbi diferite.  Uneori 
apar întrebari de felul: ,,Voi, moldovenii, cîte limbi 
cunoaşteţi?,,
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După destrămarea urSS şi întrunirea de la 
Belovejscaia Puşcea privind formarea Comu-
nităţii Statelor Independente, situaţia din fosta 
armată a urSS s-a complicat considerabil. 

Din toate colţurile fostei urSS, din toate uni-
tăţile militare dislocate în acest spaţiu, încep să 
fie expediate  scrisori adresate conducerii repu-
blicii Moldova în care roagă, solicită  transferul 
lor cu serviciul militar  în  Moldova.

Scrisori patriotice

Vreau să servesc 
Moldova!
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Şeful Marelui Stat Major, 
Comandantul Armatei Naţiona-

le, generalul de brigadă Iurie 
Dominic, a efectuat în perioada 
16 - 20 martie o vizită de lucru 

în Afganistan.

Şeful secţiei cooperare militară din ca-
drul Marelui Stat Major, locotenent-

colonelul Grigore Chirică, a comunicat că 
în perioada aflării în Afganistan, generalul 
Dominic a inspectat echipajele şi elicop-
terele Armatei Naţionale, aflate în misiu-
ne sub mandantul ONU în Kandahar. 

Generalul Dominic a fost însoţit în 
această vizită de şeful Comandamentu-
lui Forţe Aeriene, colonel Vadim Cemîr-
tan. Cei doi oficiali militari au efectuat 
inclusiv o vizită de familiarizare în re-
giunea Ghor, unde s-au familiarizat cu 
activitatea echipei de reconstrucţie ci-
vilă condusă de Lituania şi subunităţile 
militare lituaniene dislocate în oraşul 
Kandahar. 

„Vizita a avut loc la invitaţia genera-
lului-maior Arvydas Pocius, Comandan-
tul Forţelor Armate ale Lituaniei. Arvy-
das Pocius a inspectat trupele lituaniene 
dislocate în teatrul de operaţii, iar vizita 
Comandantului Armatei Naţionale re-
prezintă o oportunitate de întrevedere 

şi dialog privind colaborarea dintre cele 
două armate pe segmentul apărării”, a 
relatat Grigore Chirică, care a precizat 
că pe agenda vizitei au mai fost inclu-
se întrevederi cu administraţia locală şi 
reprezentanţii Statului Major al Forţei 
Internaţionale de Asistenţă pentru Secu-
ritate în Afganistan. 

Începînd cu luna martie 2008, cinci 
elicoptere, iar din mai 2009, patru eli-
coptere ale Ministerului Apărării efec-
tuează misiuni de transport personal şi 
asigurare logistică, în cadrul Misiunii de 
asistenţă ONU în Afganistan UNAMA 
(United Nations Assistance Mission in 
Afghanistan). 

Misiunea principală a UNAMA este 
promovarea păcii şi stabilităţii în Af-
ganistan prin concentrarea eforturilor 
comunităţii internaţionale împreună cu 
Guvernul Afganistanului în reconstruc-
ţia ţării şi consolidarea păcii şi demo-
craţiei.

Cei doi demnitari au discutat subiec-
te privind stadiul actual al relaţiilor 

moldo-române şi au făcut un schimb de 
opinii legate de domeniul de apărare şi 
securitate regională. Ministrul Apărării 
a trecut în revistă realizările obţinute de 
Ministerul Apărării pe parcursul anului 
trecut şi a punctat priorităţile Armatei 
Naţionale în procesul de reformă milita-
ră în anul 2011. 

„Deşi alocaţiile pentru apărare sînt 
modeste, priorităţile stabilite în cadrul re-
formei militare vor fi îndeplinite, deoarece 
acest proces este ireversibil”, a accentuat 
ministrul Apărării. „Obiectivele strategice 
ale Armatei Naţionale în anul 2011 sînt 
continuarea procesului de reformă militară 
şi finalizarea aprobării documentelor stra-
tegice şi anume Strategia Securităţii Naţio-
nale şi Strategia Militară Naţională”. 

În cadrul discuţiilor, Vitalie Marinuţa 
şi-a exprimat recunoştinţa pentru spri-
jinul României în reforma sectorului de 
apărare al R. Moldova. În acest context, 
ministrul Apărării a evidenţiat instruirea 
efectivului Armatei Naţionale în instituţi-
ile de învăţămînt militar românesc de ni-
vel liceal, universitar şi postuniversitar. 

Ministrul Apărării s-a referit inclu-
siv la soluţionarea durabilă a diferendu-

lui transnistrean. În acest context, Vitalie 
Marinuţa a făcut referire la poziţia Gu-
vernului R. Moldova cu privire la rolul 
actualei operaţiuni de menţinere a păcii, 
diminuarea factorului militar în regiune 
şi lansarea consultărilor cu privire la 
transformarea acesteia într-o misiune ci-
vilă cu mandat internaţional. 

La rîndul său, consilierul prezidenţi-
al pentru apărare şi securitate naţională 
din cadrul Administraţiei Prezidenţiale a 
României a salutat procesele democrati-
ce desfăşurate în Moldova. Iulian Fota a 
afirmat că în scopul stabilităţii şi secu-
rităţii în Europa de Sud-est şi Bazinul 
Mării Negre, România va susţine efortul 
autorităţilor de la Chişinău privind re-
glementarea conflictului transnistrean şi 
de reunificare a ţării. 

„Guvernul R. Moldova şi Armata Na-
ţională pot conta pe sprijinul României. 
Avem o deschidere specială pentru Mol-
dova şi sîntem gata să asistăm Armata 
Naţională în domeniile prioritare ale re-
formei militare”, a afirmat Iulian Fota în 
cadrul discuţiilor cu ministrul Apărării. 

În finalul întîlnirii, cei doi demnitari au 
apreciat oportunitatea de a schimba opinii 
şi s-au pronunţat pentru promovarea rapor-
turilor bilaterale reciproc avantajoase.

Consilier prezidenţial român 
în vizită la Ministerul Apărării

Ministrul Apărării Vitalie Marinuţa a primit, 
la sediul Ministerului Apărării, vizita de lucru a consilierului 

prezidenţial pentru apărare şi securitate naţională din cadrul 
Administraţiei Prezidenţiale a României, Iulian Fota

Comandantul Armatei Naţionale 
a efectuat o vizită în Afganistan

Academia Militară “Alexandru cel 
Bun” şi Şcoala Navală de studii 

post-universitare din Monterey, Califor-
nia, vor încheia în viitorul apropiat un 
acord de colaborare în domeniul cerce-
tărilor ştiinţifice. 

Aspecte ale acordului de colaborare 
au fost discutate în cadrul vizitei  exper-
ţilor de la Şcoala Navală de studii post-
universitare din Monterey, domnii Alan 
Howard şi Alex Bordetsky. Programul 
vizitei a inclus întîlnirea experţilor stră-
ini cu cercetătorii ştiinţifici din cadrul  
Academiei Militare şi Academiei de Şti-
inţe din Moldova în scopul identificării 
şi iniţierii unor proiecte în comun cu 
Şcoala Navală de studii post-universita-
re din Monterey.

Potrivit domnului Alex Bordetsky,  
proiectele care urmează să fi lansate vor 
viza domeniile cercetărilor tehnologice, a 
sistemelor dirijate şi cibernetică, iar în ca-
drul conceptului de cercetare, de laborator 
de la distanţă vor fi implicaţi şi studenţii 
militari începînd cu luna iunie, curent. 

Comandantul-rector al Academiei 
Militare a Forţelor Armate, colonelul 
Mihail Bucliş, informează că în luna 
aprilie o delegaţie de cercetători din 
cadrul Academiei Militare urmează să 
efectueze o vizită la Şcoala Navală de 

studii post-universitare din Monterey, 
California pentru stabilirea ariei de co-
laborare între cele două instituţii.

Locotenent major Inga MIhAILoVA

Acord moldo-american 
în cercetările ştiinţifice militare

Pentru a sensibiliza efectivul 
Armatei Naţionale cu privire la 

necesitatea protejării planetei de la 
încălzirea globală, ministrul Apă-
rării Vitalie Marinuţa a adresat un 
apel în care i-a îndemnat pe mili-
tari să stingă luminile pentru o oră. 
Astfel, între orele 20:30 – 21:30, 
energia electrică a fost sistată în 
toate unităţile militare şi instituţiile 
Ministerului Apărării. 

„Viaţa pe această planetă, 
existenţa noastră şi a generaţiilor 
viitoare este în mîinile fiecăruia 
dintre noi. Recunoaştem că prin 
cantitatea de energie economisită 
pe durata evenimentului nu vom 
reuşi să salvăm planeta, însă vom 
demonstra că ştim să ne mobilizăm 
şi să găsim soluţii pentru a proteja 
mediul în care trăim”, se arată în 

mesajul adresat de ministrul Vita-
lie Marinuţa. 

”Ora Planetei” a fost  marcată 
la Chişinău cu un concert în parcul 
Dendrariu din sectorul Buiucani. 
Sîmbătă, 26 martie, între 20.30 şi 
21.30, a avut loc un recital de tobe 
şi chitară, completate cu focuri de 
artificii. Evenimentul a fost orga-
nizat de Ministerul Mediului şi 
SalvaEco, cărora li s-a alăturat şi 
mişcarea Hai, Moldova. 

Campania globală „Ora Plane-
tei” a fost iniţiată de World Wide 
Fund for Nature în semn de preo-
cupare faţă de problemele de me-
diu. Evenimentul a fost organizat 
pentru prima oară  în 2007 în ora-
şul Sydney din Australia. În acest 
an la acţiune au aderat 128 de ţări 
şi peste 5000 de oraşe.

Armata Naţională 
se alătură la acţiunea 

„Ora Planetei”
Armata Naţională a deconectat pentru 

o oră sursele de energie electrică sîmbătă, 
26 martie, în efortul comunităţii mondiale de a 
organiza acţiunea „Ora Planetei” (Earth Hour).
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PulSul ARMAtEI

Despre buget 
şi necesităţile armatei...

- Domnule Anatol Ţăranu, ac-
tualmente se discută foarte mult 
despre bugetul de stat pentru anul 
2011. În redacţia actuală se propu-
ne majorarea de două ori a bugetu-
lui Armatei Naţionale. Credeţi că 
dublarea lui va fi suficientă pentru 
ca armata să prospere?
- Eu cred că asemenea solicitări este 

nevoie să se facă în  termeni rezonabili, 
reieșind nu numai din necesitățile ar-
matei, care întotdeauna sînt mari. Este 
nu mai puţin important ca aceste solici-
tări să fie raționale și să se încadreze în 
posibilitățile țării. Ponderea finanțării 
Armatei Naționale a Republicii Moldo-
va este cea mai mică dintre toate țările 
europene. Noi avem un buget mai mult 
decît auster și limitările economice sînt 
expresia lui. Eu nu cred că solicitarea 
Ministerului Apărării va avea prioritate 
în agenda Guvernului și implicit ar pu-
tea fi doar o majorare modestă. 

- Dar în procesul de adoptare a no-
ului buget au fost afectate şi facili-
tăţile militarilor?
- Nu numai ale militarilor. Princi-

piul austerităţii este valabil și pentru 
alte categorii: poliție, procuratură etc. 
Este o geneză generală care caracteri-
zează politicile economice de moment 
din țara noastră, cauzate de perioada de 
criză și posibilitățile economico-finan-
ciare limitate. Totuși trebuie să ținem 
cont și de faptul că armata trebuie să 
dispună de o finanțare decentă. Din 
acel puțin pe care îl ai trebuie să-i oferi 
necesarul. În acest context încă Napole-
on menţiona că ”un popor, care nu este 
capabil să-și întreţină propria armată, 
va fi nevoit să suporte cheltuielile unei 
armate străine”. 

Despre politica externă, 
soluţionarea 
transnistreană şi NAtO...

- Cum apreciaţi vizita vicepreşe-
dintelui SUA, Joe Biden în RM?
- Sînt mai multe aspecte care se cer 

invocate. Eu cred că pentru noi a fost un 
succes diplomatic de proporție. Acesta 
încă mulți ani va ține topul evenimente-
lor diplomatice pentru țara noastră. Este 
vorba, inclusiv, de niște aprecieri elogioa-
se făcute de vicepreședintele SUA la adre-
sa democrației moldovenești și nu mai 
puţin important este faptul că s-a spus că 
noi sîntem parteneri. În virtutea acestor 
declarații, Armata Națională ar trebui să-
și intensifice relațiile de cooperare cu ar-
mata americană.  Susţinerea reformelor și 
dezvoltarea armatei prin diverse progra-
me de colaborare  contează enorm. Este 

important ca Serviciul de relații externe 
al Ministerului Apărării să activeze cu 
randament sporit în acest domeniu. 

- În ce măsură vizita oficialului 
american în Republica Moldova va 
influenţa soluţionarea conflictului 
transnistrean?
- Joe Biden a venit la Chișinău de la 

Moscova. Sînt tentat să cred că a purtat 
discuţii cu oficialii de la Moscova inclu-
siv și în problema transnistreană. Nu 
trebuie să uităm și de raportul recent al 
senatorului american Lugar ce vizează 
conflictul transnistrean, dar și necesi-
tatea intensificării participării SUA la 
soluționarea acestui conflict. Este evi-
dent că conflictul transnistrean este pe 
agenda SUA. Nu putem afirma despre o 
prioritate categorică, dar nu este nici un 
subiect ce poate fi neglijat. Reieșind din 
aceste realităţi, Joe Biden la Moscova, 
mai degrabă, a pregătit terenul pentru 
vizita președintelui Obama, ce urmează 
să aibă loc în acest an. Am putea să ne 
așteptăm la noutăți în ceea ce privește 
soluționarea politică a conflictului. 
Atunci vom înțelege în ce măsură agen-
da lui Biden la Moscova a vizat, inclusiv, 
și problema transnistreană. 

- După ce RM a pierdut teritoriul 
din stînga Nistrului controlat de 
un regim separatist, credeţi că ţara 
noastră şi-a mobilizat toate resur-
sele pentru soluţionarea problemei 
transnistrene? 
- În linii mari, Republica Moldova 

a făcut ceea ce i-a stat în puteri. Într-o 
serie de cazuri Republica Moldova a fost 
destul de pasivă, iar uneori a aplicat un 
randament mai sporit. Actualmente nu 
dispunem de suficiente resurse interne 

pentru soluționarea problemei trans-
nistrene. Greșesc experții și politicienii 
care spun că problema transnistreană 
trebuie să fie rezolvată în cadrul relaţi-
ilor Chișinău-Tiraspol. Acest lucru este 
imposibil fără participarea actorilor 
internaționali și fără implicarea activă 
a  factorilor externi nu putem conta pe 
soluționarea durabilă a conflictului. 

- La ce etapă se află Republica Mol-
dova în cadrul negocierilor? 
- Negocieri, de facto, nu există. Gru-

pul de experți funcționează formal, iar 
mecanismul 5+2 ţine de nivelul unor înt-
îlniri mai puțin formalizate. Astăzi prac-
tic nu avem un mecanism funcțional de 
soluționare a problemei transnistrene. 
Totuși ne aflăm într-o fază activă, prin 
prisma inițiativelor Merkel - Sarcozi, 
vizitei lui Biden, sau aceluiași raport Lu-
gar. Rezultate ar putea fi benefice în mă-
sura în care vom fi capabili să gestionăm 
corect această realitate.  

- Nu demult aţi efectuat o vizită de 
documentare la Bruxelles. Credeţi că 
NATO manifestă interes pentru so-
luţionarea conflictului de pe Nistru?
- NATO evită să se implice nemijlocit 

în procesul de negocieri delegînd aceas-
tă misiune altor structuri occidentale. În 
primul rînd, este vorba de Uniunea Eu-
ropeană, Departamentul de Stat al SUA, 
care participă în calitate de observatori 
în formatul 5+2. NATO este o structură 
politico-militară. Intervenția în zona ne-
mijlocită a soluționării problemei trans-
nistrene ar însemna o confruntare direc-

tă cu Federația Rusă. De aici și reticența 
de care dă dovadă NATO în abordarea 
problemei transnistrene.

- Cît de reală şi oportună este ade-
rarea ţării noastre la organizaţia 
nord-atlantică?
- Problema nu se formulează în 

acești termeni, cel puțin la ora actuală. 
Republica Moldova este o țară neutră și 
statutul de neutralitate este respectat de 
toate forțele politice relevante din ţară, 
deși există partide parlamentare care în 
programele sale politice subliniază nece-
sitatea de a adera la blocul nord-atlantic. 
Consensul politic în Republica Moldova 
la nivel de conducere vizează statutul de 
neutralitate. În acest sens, aderarea la 
NATO deocamdată nu are dimensiune 
practică în Republica Moldova. Totuși, 
respectînd statutul de neutralitate, noi 
putem și este în interesul nostru să avem 
o colaborare prodigioasă cu NATO. 
Exemple pentru noi de urmat în acest 
sens sînt Suedia, Finlanda, Austria, care 
au același statut de neutralitate, dar și o 
colaborare intensă cu NATO.

- Care era realitatea în cadrul ne-
gocierilor de la Moscova în privin-
ţa patrimoniului militar ce urma 
să rămînă în ţara noastră după 
destrămarea Uniunii Sovietice? 
- Problema patrimoniului militar a 

fost invocată o singură dată. În 1993 în 
cadrul unei runde de negocieri privind 
elaborarea statutului de staționare și 
termenii de retragere a armatei ruse de 
pe teritoriul Republicii Moldova. Exista 
necesitatea estimării costului patrimo-
niului militar sovietic stocat în Trans-
nistria, deoarece acest patrimoniu a fost 
trecut sub jurisdicția Federației Ruse 
prin decretul președintelui Elțin de la 1 
aprilie 1990. Acest decret, care n-a fost, 
de fapt, contestat oficial de Republica 
Moldova, în esență era unul ilegal, de-
oarece intervine în zona de responsabi-
litate a suveranității statale a Republicii 
Moldova. Anterior au fost semnate două 
decrete de către Mircea Snegur  prin care 
patrimoniul armatei sovietice trecea in-
tegral în proprietatea Republicii Moldo-
va. Abordarea acestui litigiu cu Federația 
Rusă depinde de condițiile diplomatice 
favorabile. În lipsa lor, Federaţia Rusă 
dispune de suficiente pîrghii economice 
pentru a „pedepsi” o asemenea aborda-
re. Dar să nu uităm că costurile acestui 

patrimoniu în dispută se ridică la o sumă 
de 5 miliarde de dolari. 

Despre reforme 
şi viitor...

- Ce părere aveţi despre reforma în 
sectorul de apărare şi securitate. Ar 
permite aceasta crearea unei arma-
te moderne, aşa cum se doreşte?
- Eu cred că pentru Republica Moldo-

va este foarte important să existe Armata 
Națională. Propunerea de demilitarizare 
cu lichidarea acestei structuri statale este 
un lucru absolut inadmisibil, ce ar lovi în 
suveranitatea Republicii Moldova. Acest 
lucru este condiţionat și de existența pe 
teritoriul țării noastre a unei enclave se-
cesioniste care este bine înarmată. Ac-
tualmente este nevoie stringentă de re-
forme inclusiv și de reformarea Armatei 
Naționale. Mai dificil este cu strategia ce 
trebuie aplicată, deoarece noi nu dispu-
nem de resurse serioase pentru o refor-
mă profundă, iar orice armată modernă 
este un proiect foarte costisitor. Repu-
blica Moldova trebuie să caute propriul 
model, dar conturarea lui va interveni în 
momentul cînd vom fi capabili să alocăm 
surse suficiente pentru armată.    

- Cum vedeţi Armata Naţională în 
viitor?
- Ca o structură ce insuflă respect în 

societate, dar și în exterior, prin partici-
parea la activităţi în cadrul Programului 
„Parteneriat pentru Pace” sau în alte mi-
siuni sub egida ONU. Rolul armatei în 
caz de pericol militar pentru ţară nu se 
rezumă doar la funcția de apărare fizică a 
teritoriului naţional. Este importantă ca-
pabilitatea de evocare a capacităţii noastre 
de rezistență în fața unei agresiuni străine. 
Securitatea efectivă a Republicii Moldova 
trebuie să fie garantată nu doar de capa-
citatea de luptă a Armatei Naționale, dar 
și de tratatele internaționale parte la care 
este și ţara noastră. În același context, se-
curitatea noastră  trebuie asigurată și prin  
cooperarea armatei cu aliații din exterior. 
În acest sens, Armata Națională trebuie să 
fie nu numai o forță militară veritabilă, dar 
și un factor eficient al politicii externe.   

Au intervievat  
locotenent major Denis rOTAru  

şi Dmitri VOSIMErIC

Istoricul şi politologul Anatol ŢărAnu:

„Pentru Republica Moldova este foarte important 
să existe Armata Naţională”

Fişier biografic.
Anatol Ţăranu s-a născut la 19 octombrie 1951. Este de profesie istoric, 

obţinînd şi titlul ştiinţific de doctor în istorie. În cariera sa a deţinut funcţia 
de director al Institutului de Istorie al AŞ a RM.

Deputat în două legislaturi, a condus Comisia parlamentară permanentă 
pentru apărare şi securitatea statului.  În anii 90 – ambasador extraordinar şi 
plenipotenţiar al Republicii Moldova în Federaţia Rusă. A fost consilier pre-
zidenţial şi negociator şef al Chişinăului în problema reglementării politice 
a conflictului transnistrean.

Actualmente este directorul Centrului de cercetări strategice şi consul-
tanţă politică „Politicon” şi concomitent este cercetător coordonator la Insti-
tutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞ a RM.  
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Soarele abia urca pe cer, dar studen-
ţii militari deja străbăteau straturile 

reci de aer pe platoul Academiei Mili-
tare la înviorarea de dimineaţă. Printre 
ei şi Vadim Balan, student în ultimul 
an, la infanterie. Anul IV de învăţămînt 
militar a intrat în linie dreaptă. În faţă 
Vadim mai are susţinerea tezei de licen-
ţă şi emoţiile ultimelor examene de pe 
băncile academiei. Iar după cum se ştie, 
ultimele emoţii, ca şi primele, sînt cele 
mai învăluitoare. La ora 07:10 se desfă-
şoară inspecţia de dimineaţă. Mai tîrziu, 
surprindem studenţii militari la şedinţe, 
instructaj, la pregătirea individuală şi la 
apelul de seară. În pauzele din program, 
se adună grămăjoară şi discută - despre 
vreme, despre viaţă, despre vreo situa-
ţie hazlie, a căror personaje sau martori 
au fost. Abia cînd se înnoptează, forfota 
de pe teritoriul academiei se stinge şi 
liniştea ne cufundă în frumoasa poves-
te a băieţilor care au ales să servească 
patria.

Cu nimic nu se poate compara viaţa 
de student. Mai ales cea de student mili-
tar. Cu elanul ei, cu micile poticniri, cu 
braţul colegului care te ajută să te ridici la 
acele mici poticniri, cu fluturaşii din sto-
mac care se formează la fiecare bubuitură 
a grenadelor, rafală a pistoalelor mitrali-
eră în poligon, cu sunetul lung şi apăsat 
al comenzilor. Patru ani de studii la Aca-
demia Militară a metamorfozat zeci de 
caractere. „Nu mai sînt ca acum aproape 
patru ani, cînd am păşit pragul academi-
ei. Deşi ştiam foarte bine la ce merg”, 
se destăinuie studentul Balan. Ştia la ce 
merge pentru că a crescut într-o familie 
de militari angajaţi în Trupele de cara-
binieri. Deseori, cînd era mic, îşi proba 
chipiul şi uniforma tatălui şi se admira în 
oglindă. Şi poate că intuiţia de copil i-o fi 
zis atunci că destinul său este să îmbrace 
propria uniformă militară şi propriul chi-
piu. Şi pentru că a crescut „milităreşte”, 
aşa cum ne zice, a păşit ferm pragul Aca-
demiei Militare a Forţelor Armate. Dar a 

optat pentru infanterie, „pentru acţiunile 
tactice şi pentru mai multe deplasări în 
poligoane. Sînt foarte mîndru că sînt mi-
litar”, zice eroul nostru. 

Prietenia 
ce rezistă în timp

Provocările vieţii cazone s-au aşter-
nut ca un covoraş verde, proaspăt sub pi-
cioarele lui. De la îmbrăcatul ţinutei pînă 
la mersul în cadenţă, de la înviorare pînă 
la tragerile din armament, marşurile la 
poligonul „Bulboaca” toate sînt provo-
cări pe care studentul militar trebuie să 
le treacă în fiecare zi. „La început aveam 
o mică frică legată de adaptarea mea la 
viaţa cazonă. Dar aici  am găsit priete-
nie adevărată, care nu se formează din 
primele clipe, dar odată formată, rezistă 
timpului şi oricăror provocări. Aşa cum 
e zicala „Prietenul la nevoie se cunoaş-
te”, noi ne cunoaştem mai bine în poli-
gon, acolo unde se încheagă spiritul de 
echipă”, afirmă convins Vadim. Se vor-
beşte despre acel spirit de grup călit în 
„suferinţa” fiecărei zile de instrucţie.

Protagonistul nostru a muncit, s-a 
adaptat foarte bine situaţiilor şi şi-a 
păstrat aceeaşi determinare şi dorinţă 
de reuşită. A avut clipe de bucurie,  de 
fericire, de împlinire şi de poticniri, dar 
de fiecare dată s-a ridicat şi a mers mai 
departe. „Important este să ai un scop 
în viaţă şi tot timpul să priveşti spre el, 
pentru că într-o zi va deveni realitate. Al 
meu este să absolvesc academia cu per-
formanţe şi să am ascensiune în cariera 
militară. Asta mi-am dorit, spre asta as-
pir”, mărturiseşte Vadim.  

Cursul de integrare a tînărului ostaş 
este testul cel mai dificil de care trebu-
ie să treacă aspirantul la viaţa militară. 
„Moral eram pregătit pentru acest test. 
Mă temeam doar să nu pic la testul pre-
gătire fizică. În acest context, vreau să 
remarc că studentul militar se deosebeş-
te de colegii lui de la civilie  şi prin pre-
gătire fizică foarte bună”.

Prima experienţă a legat şi cele mai 
trainice prietenii despre care a vorbit mai 
sus studentul Balan. De exemplu, prie-
tenia cu Sandu Revuţchi cu care împar-
te aceeaşi bancă de studii. Aşa cum fac 
studenţii, mai ales dacă sînt şi prieteni, 
îşi suflau unul altuia răspunsurile la ore, 
bineînţeles pe ascuns şi îşi dădeau o mînă 
de ajutor în zilele grele. „Prietenia ne lea-
gă de la cursul de iniţiere a tînărului ostaş. 
Sînt 4 ani de atunci. Vadim este o persona-
litate foarte ambiţioasă şi optimistă, ghi-
dat de onestitate în relaţiile cu prietenii”, 

comunică studentul Revuţchi. Aprecieri 
similare la adresa eroului nostru vin din 
partea locţiitorului comandantului de plu-
ton, studentul Alexandru Marchitan care 
zice că „Vadim este un lider în colectiv, 
este disciplinat, un om de încredere care 
se respectă pe sine şi îi respectă pe cei din 
jurul său. În caz de acţiuni armate, care 
să nu dea Dumnezeu să se întîmple, voi fi 
sigur că am alături un adevărat camarad”,  
conchide Alexandru. 

Muncă, ambiţie, 
perseverenţă

Patru ani de muncă, de „luptă” cu 
rigorile vieţii cazone, şi, totodată, o 
constantă acumulare de noi cunoştinţe 
conturează această frumoasă încheiere a 
ciclului de pregătire în Academia Mili-
tară a lui Vadim Balan şi a colegilor săi 
care au îmbrăţişat „meseria armelor”. În 
acest răstimp, ei au avut în atenţie să se 
depăşească pe ei înşişi şi să se dăruiască 
cu toată fiinţa  profesiei alese. Spiritul de 
competitivitate îi obligă în permanenţă 
să tindă spre un nivel de pregătire dintre 
cel mai bun. Deşi, pe parcursul anilor de 
studii, îşi doreau să treacă timpul mai 
repede. Căci, deh! aşa sînt toţi studenţii. 
Cît despre modalitatea de a deveni un 
bun student militar, potrivit studentului 
Balan, secretul se rezumă la trei cuvinte 
– muncă, ambiţie, perseverenţă.  

Ceea ce am aflat curios este că eroul 
nostru timp de 12 ani a practicat dansurile 
populare şi a renunţat la „pasul de dans” în 
favoarea celui cadenţat. De ce nu a conti-
nuat dansul în academie? „Nu am vrut să 

mai practic dansul în academie, pentru că 
vreau să pornesc cu alt pas în viaţă – cel 
cadenţat”, argumentează dînsul. 

Comandantul interimar al compani-
ei 3, locotenent major Nicolai Lazovschi 
este sigur că pregătirea profesională a 
promoţiei de absolvenţi din anul acesta, 
în cadrul celor patru ani de studii,  le va 
ajuta să se integreze în structurile mili-
tare unde vor fi repartizaţi şi să-şi desfă-
şoare activitatea la standarde moderne. 

Obiectivul general al pregătirii mi-
litare în Academia Militară îl constitu-
ie formarea competenţelor de luptător 
specializat în desfăşurarea acţiunilor 
specifice luptei armate, precum şi iniţi-
erea acestuia într-una din specialităţile 
militare, astfel încît să poată gestiona, 
individual şi în cadrul echipei, puterea 
de luptă, să fie capabil să acţioneze efici-
ent şi eficace în cîmpul de luptă integrat. 
Instrucţia individuală cuprinde module 
care vizează formarea deprinderilor de 
militar, orientată pe formarea aptitudini-
lor şi deprinderilor necesare luptătorului, 
abilităţilor de acţiune în cadrul echipei 
etc. Instrucţia individuală de specialitate 
are ca obiectiv însuşirea cunoştinţelor de 
bază privind destinaţia şi caracteristicile 
tehnico-tactice ale armamentului, teh-
nicii şi echipamentelor de specialitate, 
iniţierea pentru formarea deprinderilor 
de folosire a armamentului, tehnicii şi 
echipamentului de specialitate în cadrul 
echipei, precum şi cunoaşterea modului 
de acţiune a structurilor de specialitate 
în desfăşurarea acţiunilor.

Locotenent major 
Inga MIhAILoVA

Dansul transformat în cadenţă
MIlItARul lA DAtORIE

Campionatul s-a desfăşurat în in-
cinta Centrului sportiv de pregătire a 
loturilor naţionale şi a reunit 150 de 
sportivi din diverse cluburi sportive, 
asociaţii, instituţii de învăţămînt supe-
rior, şcoli sportive din republică. Com-
petiţia s-a desfăşurat la 9 categorii de 
greutate, studenţii militari concurînd 
doar la 62 kg, 68 kg, 74 kg, 82 kg şi 
90 kg. 

În clasamentul individual seni-
ori, pe locul doi s-au clasat studenţii 
Evghenii Bevziuc (la categoria de pînă 
la 82 kg) şi Andrian Crîntea (la catego-
ria de pînă la 62 kg). Pe locul trei au 

urcat studenţii Roman Gormah (la ca-
tegoria pînă la 82 kg), Veaceslav Cior-
nîi (la categoria de pînă la 74 kg), iar 
la categoria de pînă la 68 kg, studenţii 
Nicolai Galbura şi  Maxim Căldare. 

O prestaţie mult mai bună a studen-
tului Maxim Căldare a fost demonstra-
tă la compartimentul juniori, în cate-
goria pînă la 68 kg,  unde a urcat pe 
poziţia întîi. Locul doi, la acelaşi com-
partiment, a revenit studentului Sergiu 
Paladi, care a concurat la  categoria de 
pînă la 90 kg, iar cu bronzul a plecat 
Maxim Romanov, la categoria de pînă 
la 74 kg. 

SPORt

Victorie la sambo
O medalie de aur, trei de argint şi cinci de bronz 
au fost cucerite de studenţii Academiei Militare 

în cadrul Campionatului deschis al municipiului Chişinău 
la sambo, între seniori şi juniori. 

Militarii Divizionului de Artilerie 
“Prut” din orașul Ungheni au omagi-
at 123 de ani de la nașterea scriitorului 
și preotului militar Alexei Mateevici. 
Activitatea a început cu blagoslovirea 
părintelui Ioan Porcescu. Programul a 
cuprins  poezii din opera marelui poet 
– “Basarabenilor”, “Mama”, “Hristos”, 
“Pietre vechi”, “Roagă-te”, Mîngîere”, 
“Un sfat”, “Cîntecul clopotului”, audierea 
unor colaje muzicale cu diferite inter-
pretări ale poeziei “Limba noastră” , atît 
de la noi din ţară, cît și din România și a 
rulat un film documentar despre Casa-
muzeu din Zaim. Doamna Maia Găină, 
ghidul militarilor, a povestit cu  lux de 
amănunte istoria muzeului, despre cele 
6 odăi dintre care camera părinţilor, ca-
mera copiilor, biblioteca familiei Matee-
vici, despre piesele de muzeu  ce cuprind 
importante lucrări de pictură, sculptură, 

obiecte de deservire și etnografie, foto-
grafii, copiile documentelor originale,  
o  colecţie de carte veche din a doua ju-
mătate  a secolului lX și prima jumătate 
a sec. XX, colecţia ziarelor și revistelor 
literare din Republica Moldova și Româ-
nia. Militarii au mai vizionat un filmuleţ 
cu interpretarea cîntecelor preoţilor de 
la mănăstirea din oraș închinate memo-
riei preotului militar Alexei Mateevici.  
La fel, s-a inaugurat o expoziţie de cărţi 
ale poetului, album cu fotografii, pliante, 
planșe etc. 

Potrivit comandantului Divizionului 
de Artilerie, locotenent-colonel Sergiu 
Railean, activitatea a fost organizată în 
scopul educaţiei cultural-artistice, mo-
ral-spirituale și patriotice ale ostașilor. 
Aceeași sursă informează că militarii au 
fost îndemnaţi să lectureze opera preo-
tului militar Alexei Mateevici și să vizi-

teze bustul poetului de pe Aleea Clasi-
cilor și mormîntul poetului în Cimitirul 
ortodox central din Chișinău. 

Locotenent Dumitru GOrCEAG, 
şef interimar S1, secția personal, 

Divizionul de Artilerie 

Omagiu preotului militar Alexei Mateevici
Mărţişoare, ataşament, respect – toate  pentru părintele lim-
bii noastre, cel mai talentat dintre poeţii generaţiilor trecute 

ale Basarabiei – Alexei Mateevici
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Sudanul de sud 
votează pentru 
independenţă teritorială

Din ultima comunicare cu domnul că-
pitan Ion Ţinevschi, am aflat că Sudanul 
se afla în referendumul la care au partici-
pat circa patru milioane de alegători pen-
tru a vota în favoarea menţinerii unităţii 
ţării sau a secesiunii.  “Luna ianuarie şi în 
general noul an 2011 au fost mult aştep-
tate de către locuitorii Sudanului de sud 
din cauza acestui referendum. Respectiv, 
evenimentul a pus în gardă întregul per-
sonal al misiunii ONU din această ţară. 
ONU prin intermediul UNIRED (United 
Nations Integrated Referendum and Elec-
toral Divison) au contribuit semnificativ 
la organizarea autorităţilor Sudanului de 
sud în vederea desfăşurării la nivel a refe-
rendumului care urma să exprime dorinţa 
poporului din sud de a trăi într-un stat 
unificat ori de a secesiona de Khartoum 
şi, respectiv, de a forma un stat nou. Mi-
siunea observatorilor militari a fost de a 
monitoriza şi urmări desfăşurarea paşnică 
a evenimentului”, informează domnul că-
pitan Ţinevschi. Potrivit ofiţerului nostru 
care desfăşoară mandatul de observator 
ONU în misiunea din Sudan, scrutinul a 
reprezentat unul dintre punctele esenţiale 
ale acordului de pace global care a pus 
capăt, în 2005, celui de-al doilea război 
civil dintre nordul musulman şi majori-
tar arab şi sudul afro-creştin. Conflictul 
s-a soldat cu două milioane de morţi şi 
patru milioane de refugiaţi. Iar pregătiri-
le pentru referendum au fost marcate de 
mai multe confruntări sîngeroase, desfă-
şurate în zone de la graniţa dintre nordul 
şi sudul ţării. “Acordul de pace din 2005 
prevede ajungerea la un numitor comun 
între autorităţile din 
nordul si sudul Su-
danului, de a înfiin-
ţa Unităţi Militare 
Întrunite în Sudanul 
de sud care urmau 
să exprime atît în-
crederea şi coopera-
rea între cele 2 părţi, 
cît şi securitatea lo-
cuitorilor. Acelaşi 
acord prevedea şi 

referendumul care a avut loc 
şi care stipula, că în cazul 
optării pentru secesiune, să 
oblige Sudanul de nord să-şi 
retragă unităţile militare  din 
cadrul unităţilor integrate. Ac-
ţiunea respectivă, la moment, 
este în proces de derulare, dar 
nu a început fără surprize. 
Ordinul de mobilizare pentru 
redetaşarea trupelor spre nord 
a cauzat la 3 ianuarie curent declanşarea 
unor acţiuni armate în interiorul acestor 
unităţi, motivul principal fiind refuzul 

unui număr semnificativ de militari de a 
părăsi Sudanul de sud”, comunică căpita-
nul Ţinevschi.  Iniţiatorii acestui conflict 
au făcut apel către alte unităţi cu acelaşi 

statut din diferite regiuni pentru acţiuni 
similare. “Drept urmare, s-a cauzat anu-
larea pe un termen de 4 zile a tuturor zbo-
rurilor ONU din sectorul unde activez, 
iar  legătura aeriană era unicul mijloc de 
transport pentru reprezentanţii ONU din 
cauza lipsei infrastructurii pe aproxima-
tiv 80% din teritoriul ţării. Deşi în urma 
eforturilor depuse de către reprezentan-
ţii tuturor structurilor ONU din această 
misiune, printre care şi a observatorilor 
militari, situaţia s-a ameliorat la moment, 

pentru viitor ea, totuşi, rămîne imprevi-
zibilă”, afirmă observatorul moldovean. 
Aceeaşi sursă informează că ultimul nu-
măr confirmat de persoane decedate în 
urma acestor acţiuni este de 57, printre 
care şi civili. 

Referendumul 
din Sudan - sfîrşitul 
violenţelor sau pericolul
unui nou război?

Rezultatul final al referendumului,  
care a durat o săptămînă, a fost cunos-
cut abia în luna următoare.  98.8 la sută 
din sudanezii sudici  au optat pentru 
secesiune, Sudanul de sud urmînd să 
se despartă de actuala entitate statală şi 
să devină independent. Presa internaţi-
onală informează că analiştii şi oficialii 
de la Khartoum au mizat pe o victorie a 
secesioniştilor, care ar duce la formarea 
unui nou stat în luna iulie, la încheierea 
perioadei de tranziţie de şase ani stabi-
lită de acordul global. Însă Sudanul de 
sud, regiune petrolieră cu mai mult de 
8,5 milioane de locuitori, zic aceştia, 
ar urma să devină una dintre cele mai 
sărace ţări din lume. Majoritatea obser-
vatorilor internaţionali speră ca acest 
referendum să pună capăt violenţelor 
din Sudan. Unii cred însă că pericolul 
ca războiul să izbucnească din nou este 
extrem de mare. Ofici-
al, guvernul sudanez de 
la Khartoum (din nord) 
a declarat că va accepta 
rezultatul votului, oricare 
ar fi acesta. De menţionat 
că primul război civil, 
desfăşurat între 1955 şi 
1972, a avut ca rezultat 
acordarea unui statut de 
autonomie pentru zonele 
din sudul Sudanului.

Ofiţerul moldovean 
în realitatea sudaneză 

Căpitanul Ţinevschi continuă să 
trăiască în ritm sudanez. Fiecare zi este 
diferită pentru cei ce au venit să pro-
moveze pacea pe continentul african.  
“Efectuăm zilnic patrulări  pe maşini, 
aeriene (elicoptere) ori pe bărci cu mo-
tor (în timpul sezonului ploios). Patru-
lele sînt de scurtă durată – cînd patrula 
se întoarce în aceeaşi zi  şi de lungă du-
rată – cînd patrula se întoarce după una 
sau mai multe zile. Iar la revenirea din 
patrulă, persoana responsabilă (Patrol 
Leader) întocmeşte raportul ce conţine 
informaţia colectată. După ora 17:00, 
fiecare observator militar îşi organizea-
ză timpul liber de sine stătător - sport, 
muzică, vizionarea filmelor etc. 

Pe lîngă misiunile de fiecare zi, 
mintea observatorilor este preocupată 
cu  soarele care nu te iartă şi insectele 

care se  aleargă una pe cealaltă si mereu 
apar unele noi în joc. Cineva zicea  că 
nu se compară 35 de grade în Sudan cu 
45 în Irak, e mai fierbinte în Sudan.  Iar 
distanţele aici nu se măsoară în km sau 
mile, ci în timp, indiferent dacă mergi 
pe jos sau cu maşina. Nu există electri-
citate, doar generatoare care au nevoie 
de petrol, la fel şi maşinile. Iar oamenii 
aici sînt foarte slabi şi  foarte înalţi.  Cel 
puţin cei care i-am văzut în fotografiile 
pe care le-a expediat domnul căpitan. Ei 
sînt îmbrăcaţi foarte sărăcăcios şi trăiesc 
ca la începutul istoriei. “Am avut ocazia 
să gust din bucătăria tradiţională, plus 
din multe alte bucătării, datorită colegi-
lor mei cu care gătim din cînd în cînd 
împreună. Concluzia-i una: mîncarea 
moldovenească este cea mai gustoasă”, 
apreciază observatorul nostru la mii de 
km distanţă de casă, prins în lumi dife-
rite, soare diferit, insecte diferite, bucate 
diferite de cele de acasă.  De regulă, la 
piaţa locală ofiţerul nostru merge o dată 
la două săptămîni. “Avem posibilitatea 
de a cumpăra orice cu excepţia fructelor 
şi a legumelor”. Pentru a le obţine, ape-
lează la ajutorul colegilor aflaţi în alte 
regiuni ale ţării. “Ei ne dau ce ne lipseşte 
aici, iar noi le expediem  produsele de 
care ei duc lipsă. Dolarul american are 
greutate mai mare în Sudan: 1$ = 3 di-
nari în medie.

,,Voi, moldovenii, 
cîte limbi cunoaşteţi?,,

Una dintre situaţiile nostime cu care 
s-a ciocnit ofiţerul nostru în colectivul 
de militari internaţionali ţine de abili-
tăţile lingvistice ale moldoveanului. “În 
viaţa cotidiană comunicăm în limba en-
gleză, care este limba oficială a UNMIS  
(Misiunea Naţiunilor Unite în Sudan). 
Dar în echipă avem şi colegi din Ro-
mânia şi din ţările CSI cu care comuni-
căm în limbile română şi, respectiv, în 
rusă. Iar colegii noştri din alte state sînt 
foarte curioşi cînd văd că noi, moldo-
venii, putem discuta cu fiecare în parte, 
în limbi diferite.  Uneori apar întrebari 
de felul: ,,Voi, moldovenii, cîte limbi 
cunoaşteţi?,,

(Va continua) 

Locotenent major 
Inga MIhAILoVA

ONu prin intermediul uNIRED (united 
Nations Integrated Referendum and Elec-
toral Divison) au contribuit semnificativ la 
organizarea autorităţilor Sudanului de sud în 
vederea desfăşurării la nivel a referendumu-
lui care urma să exprime dorinţa poporului 
din sud de a trăi într-un stat unificat ori de a 
secesiona de Khartoum şi, respectiv, de a 
forma un stat nou. !

“Voi, moldovenii, cîte limbi cunoaşteţi?”
Ordinul de mobilizare pentru 

redetaşarea trupelor spre nord a 
cauzat la 3 ianuarie curent declanşa-
rea unor acţiuni armate în interiorul 
acestor unităţi, motivul principal fiind 
refuzul unui număr semnificativ de 
militari de a părăsi Sudanul de sud”, 
comunică căpitanul Ţinevschi.!

 ... nu se compară 35 de grade în Su-
dan cu 45 în Irak, e mai fierbinte în Su-
dan.  Iar distanţele aici nu se măsoară 
în km sau mile, ci în timp, indiferent 
dacă mergi pe jos sau cu maşina. Nu 
există electricitate, doar generatoare 
care au nevoie de petrol, la fel şi maşi-
nile. Iar oamenii aici sînt foarte slabi şi  
foarte înalţi.  !

Coadă la urna de votare

Cetăţenii sudanezi s-au prezentat la secţia de votare cu cartelele de înregistrare

Modelul unui buletin de vot

Căpitanul Ţinevschi printre băştinaşi

Sudan – din “prima linie de front”
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Iubiți credincioși!

Cu ajutorul lui Dumnezeu sîntem 
din nou în Postul Mare. Biserica ne 
oferă iarăși prilejul de-a ne înnoi viața 
duhovnicească prin post, spovedanie și 
împărtășanie, ca să fim cît mai aproape 
de Dumnezeu și, în final, să întîmpinăm 
după cuviință înfricoșatele Sale Patimi, 
ca apoi, să ne ridicăm din mormîntul 
păcatului odată cu slăvita Sa Înviere.

Pentru ca să putem să transformăm 
sufletul, încet să devenim un ”om nou”, 
biserica ne recomandă, mai ales acum, în 
această perioadă trei căi strîns legate una 
de alta: postul, spovedania și împărtășirea 
cu Trupul și Sîngele Domnului.

Dar ce este postul, spovedania și 
împărtășania?

Postul este înfrînarea de toate mîn-
cărurile, sau, la caz de boală, numai de 
unele, de asemenea și de băuturi și de 
toate cele lumești și de toate poftele cele 
rele, pentru ca să poată creștinul să-și 
facă rugăciunea lui mai cu înlesnire și să 
îi fie milostiv Dumnezeu. Încă și pentru 
a ucide poftele trupului și a primi harul 
lui Dumnezeu...

Postul folosește și sufletului, și trupu-
lui, pentru că întărește trupul, ușurează 
și curăță sufletul. De aceea, Legea Veche 
îl recomandă și îl impune de atîtea ori 
(Ieș. 34,28; Deut. 9,9; Jud. 20,26; I Regi 
7,6 ș. a.). Însuși Mîntuitorul a postit 40 
de nopți, înainte de a începe propovădu-
irea Evangheliei (Matei 4,2; Luca 4,2). El 
ne învață cum să postim (Matei 6, 16-18) 
și ne spune că diavolul nu poate fi izgo-
nit decît cu rugăciune și cu post (Matei 
17,21; Marcu 9,29).

Respectarea posturilor este o datorie 
a bunului credincios, care este cuprinsă 
în porunca a doua a bisericii. Sfintele 
Soboare și rînduielile date Sfinții Părinți 
pedepsesc cu asprime pe cei ce nu păzesc 
posturile. Dar trebuie să postim nu nu-
mai cu trupul, ci și cu sufletul. Adică nu 
numai mîncînd de post, ci și înfrînîndu-
ne totodată de la patimi, păcate și ispite. 
Postul întreg, adevărat și desăvîrșit este 
deci nu numai cel trupesc, ci și cel sufle-
tesc: postul de bucate, împreună cu cel 
de fapte, postul de mîncare și totodată 
de purtări.

În timpul postului cel ce are 
conștiința încărcată de păcate și tulbura-
tă va veni în mod inevitabil și în scaunul 
spovedaniei, ca să-și deschidă sufletul în 
fața preotului duhovnic și să ia acolo ho-
tărîre solemnă de a nu mai păcătui.

Mărturisirea păcatelor înaintea du-
hovnicului trebuie să fie:

a) Completă – adică să cuprindă toa-
te păcatele săvîrșite după botez, sau, mai 
exact, de la ultima spovedanie, și să nu 
ascundă nimic din cele făptuite;

b) Sinceră și făcută de bunăvoie;
c) Secretă (făcută în taină); 
d) Cu umilință și cu zdobire de ini-

mă, adică cu părere de rău pentru păca-
tele săvîrșite și cu dorință sinceră de a 
nu le mai face. Simpla mărturisire sau 
înșirare a păcatelor fără pocăință adevă-
rată și să facă hotărîre de îndreptare nu 
aduce iertarea păcatelor, căci zice Dom-
nul: ”De nu vă veți pocăi, toți veți pieri la 
fel” (Luca 13,5).

Toți trebuie să ne spovedim, chiar 
și acei cărora ni se pare că nu greșim și 
nu păcătuim cu nimic. Așa ne învață Sf. 
Ioan Evanghelistul, ucenicul cel iubit 
al Domnului: ”Dacă zicem că păcat nu 
avem, ne amăgim pe noi înșine și ade-
vărul nu este întru noi. Dacă mărturisim 
păcatele noastre, El credincios este și 
drept ca să ne ierte nouă păcatele și să ne 
curățească pe noi de toată nedreptatea” 
(I Ioan 1,8-9).

Și în sfîrșit, al treilea pas, cel ho-
tărîtor pentru transformarea noastră 
lăuntrică sau sufletească, este, desigur, 
împărtășirea cu Trupul și Sîngele Dom-
nului. Este Taina prin care primim în 
ființa noastră pe Hristos Însuși, care apoi 
ne va ajuta în stradaniile noastre spre o 
viață nouă de lumină și de har.

Toți sîntem chemați fără încetare la 
Sfînta Împărtășanie care a fost așezată 
de Mîntuitorul Însuși înainte de Patimile 
Sale, la Cina cea de taină, cînd a rostit 
și pentru noi cuvintele: ”Luați, mîncați, 
acesta este Trupul Meu...” și ”Beți dintru 
acesta toți, acesta este Sîngele Meu, al 
Legii celei noi, care pentru mulți se varsă 
întru iertarea păcatelor...” (Matei 26,26-
28; Marcu 14,22-24). Mîntuitorul ne 
avertizează chiar, cînd zice: ”De nu veți 
mînca Trupul Fiului Omului și nu veți 
bea Sîngele Lui, nu veți avea viață întru 
voi” (Ioan 6,53). 

Binefacerile acestei Taine ni le arată 
tot Mîntuitorul cînd zice: ”Cel ce mănîn-
că Trupul Meu și bea Sîngele Meu are 
viață veșnică și Eu îl voi învia în ziua cea 
de apoi. Căci Trupul Meu este adevărata 
mîncare și Sîngele Meu e adevărata bău-
tură. Cel ce mănîncă Trupul Meu și bea 
Sîngele Meu rămîne întru Mine și Eu în-
tru el” (Ioan 6,54-56).

Pregătirea pentru împărtășire este 
trupească și sufletească. Ea constă din:

a) Spovedanie fără de care nimeni 
nu se poate împărtăși. Numai copiii pînă 
la 7 ani sînt scutiți de spovedanie;

b) Împăcarea cu toți. Să nu fii certat 
cu nimeni și să nu ai nimic împotriva 
cuiva;

c) Înfrînare de la orice poftă (împre-
unarea trupească);

d) Citirea pravilei pentru împărtășire, 
adică rugăciunilor pregătitoare pentru 
împărtășirea cu vrednicie.

Urmările acestui înrăit act se vor 
vedea curînd. Într-adevăr, credinciosul 
care se roagă și postește pentru ierta-
rea păcatelor lui și vine cu încredere în 
Dumnezeu în fața preotului duhovnic 
pentru a-și mărturisi păcatele, ca apoi 
să primească pe Hristos în Sfînta Taină 
a Euharistiei, devine mai bun, mai drept, 
mai dornic să facă bine și să înlăture toa-
te gîndurile și faptele rele din inima și 
din viața lui, devine un ”om nou, cel zidit 
după Dumnezeu în dreptatea și sfințenia 
adevărului” (Efes. 4,24). Amin.

Anul acesta sărbătoarea Învie-
rea Domnului sau Sfintele Paști se 
sărbătorește în ziua de 24 aprilie, respec-
tiv, Postul Mare a început la data de 7 
martie și se sfîrșește la 23 aprilie.

Preot Nicolae Andrieș,
cleric la biserica Unirea cu hramul

”Tuturor Sfinților Români”.

Postul, Spovedania 
şi Împărtăşania

Un soldat al Armatei Naţionale a 
fost rănit mortal la 20 martie, în 

rezultatul unei împuşcături cu arma din 
dotare, produsă de un coleg de serviciu. 
Despre aceasta a comunicat în cadrul 
unui briefing de presă comandantul Ar-
matei Naţionale, general de brigadă Iu-
rie Dominic.

Accidentul a avut loc în Batalionul 
3 Infanterie al contingentului Armatei 
Naţionale din cadrul Forţelor Mixte de 
Menţinere a Păcii, dislocat în Coşniţa, 
raionul Dubăsari. 

Numele soldatului decedat este Cor-
nel Gorodişteanu, în vîrstă de 19 ani. Pă-
rinţii săi, Vasile şi Claudia Gorodiştea-
nu, locuiesc în satul Horodişte, raionul 
Rîşcani. 

Ancheta preliminară a stabilit că du-
minică, 20 martie, în jurul orei 17:00, un 
militar în termen din Batalionul 3 a intrat 
în serviciul de gardă în calitate de santi-
nelă. Acestuia i-au fost repartizate un pis-
tol-mitralieră de model AK - 74 şi două 

încărcătoare a cîte 30 de cartuşe, fiecare 
de calibru 5,45 mm. Aflîndu-se în fu-
moarul corpului de gardă, acesta a cuplat 
fără necesitate încărcătorul pistolului-mi-
tralieră. În acest timp, de el s-a apropiat 
soldatul Cornel Gorodişteanu, care i-a 
introdus în ţeava armei un pix. Uitînd că 
încărcătorul armei este cuplat, militarul a 
apăsat pe trăgaci rănindu-l mortal pe co-
legul său în regiunea capului. 

O ambulanţă a Serviciului de Urgen-
ţă a fost chemată la ora 17:15 minute. La 
ora 17:25 medicii de la urgenţă au ajuns 
în batalion, iar la 17:40 a fost constatat 
decesul lui Cornel Gorodişteanu. La 
ora 18:00 cadavrul a fost transportat la 
Spitalul Clinic Militar Central din capi-
tală. Medicii militari au stabilit că Cor-
nel Gorodişteanu a suferit o plagă prin 
armă de foc a regiunii faciale cu lezarea 
vaselor magistrale şi şoc hemoragic de 
gradul III. 

Cauza accidentului produs la Coş-
niţa este investigată de organele abi-

litate, iar soldatul care se face vinovat 
de producerea decesului se află în arest 
disciplinar la Comenduirea Militară. În 
acest sens, Procuratura militară Chişi-
nău a intentat un dosar penal pe art. 373, 
al.2, lit. „b” al Codului Penal al Repu-
blicii Moldova „Încălcarea regulilor de 
mînuire a armei, soldată cu decesul unei 
persoane”. Totodată, ministrul Apărării 
Vitalie Marinuţa a dispus desfăşurarea 
unei anchete administrative pentru a 
elucida circumstanţele producerii acci-
dentului. 

Ministerul Apărării regretă profund 
acest accident tragic şi exprimă condo-
leanţe familiei îndurerate în legătură cu 
decesul soldatului Cornel Gorodişteanu. 
Este o pierdere grea pentru familie, iar 
Ministerul Apărării va face tot posibi-
lul pentru a susţine familia îndoliată în 
aceste momente dificile. 

Soldatul Cornel Gorodişteanu a fost 
încorporat în Brigada „Moldova” din 
municipiul Bălţi în luna iunie 2010.

Ministerul Apărării regretă profund 
accidentul de la Coşniţa

În incinta Centrului de pregătire 
pentru operațiuni de menținere 

a păcii s-a desfășurat cursul privind 
implementarea tratatelor în domeniul 
controlului armamentului și echipamen-
tului convențional: Tratatul cu privire la 
forțele armate convenționale din Euro-
pa (Tratatul CFE) și Documentele de la 
Viena din 1999 (VD99). 

Scopul principal al cursului a fost 
instruirea ofițerilor Armatei Naționale 
în vederea asigurării implementării ca-
litative a angajamentelor internaționale 
asumate de către Republica Moldova în 
cadrul acordurilor nominalizate.

Șeful serviciului de implementare 
a tratatelor internaționale din cadrul 
Marelui Stat Major, locotenent-colonel 
Sergiu Railean, a comunicat că dato-
rită eforturilor calitative și persistente 
ale ofițerilor Armatei Naționale, Repu-
blica Moldova continuă să rămînă în 
rîndul statelor-participante ce la execu-
tarea obligațiilor asumate se conduc de 
prevederile tratatelor respective, astfel 
contribuind activ la întărirea securității 
comune în Europa. ”Participanții acestui 
curs, care au venit din unitățile milita-

re, vor ajuta comandanții la pregătirea 
unităților către inspecție, iar ofițerii, 
care sînt pregătiți ca inspectori sau ca 
însoțitori, vor intra în componența echi-
pelor de inspecție”, a relatat locotenent-
colonelul Railean.

Tratatul CFE a fost semnat de către 
30 de țări. Acest tratat prevede inspec-
tarea a cinci categorii de armament și 
echipament: avioane și tancuri de luptă, 

mașini blindate, piese de artilerie și eli-
coptere de atac. Fiecare stat membru are 
dreptul să facă inspecții pe teritoriul al-
tor state, care au semnat acest document. 
Astfel de inspecție la moment are loc în 
unitățile militare din țara noastră. Echi-
pa multinațională de observatori mili-
tari va verifica respectarea obligațiunilor 
asumate de Republica Moldova.

Dmitrii VOSIMErIC

Securitate  europeană  prin 
control eficient

La 16 martie 1888, în 
satul Căinari, raionul 

Căuşeni, vede lumina zilei 
clasicul literaturii noastre – 
Alexei Mateevici. 

Cuget bogat, fire aleasă, 
el şi-a consacrat străduinţe-
le slujirii poporului său cel 
oropsit. Suflet nobil şi cinstit, 
s-a zbuciumat în căutarea 
adevărului, spre care a tins 
toată viaţa sa, dar pe care, cu 
toate acestea, nu i-a fost dat 
să-l pătrundă. De aici căută-
rile lui chinuitoare, rătăcirile 
dureroase, care-şi au explica-
ţia în izbitoarele contradicţii 
ale epocii şi în acele împre-

jurări specifice, în care s-a 
format ca scriitor.  A fost un 
basarabean care şi-a iubit po-
porul, patria, limba şi părinţii. 
Mateevici este poetul timpu-
rilor noi, care a pus în circu-
laţie pentru prima dată în po-
ezia moldovenească imagini 
scumpe şi astăzi nouă.

Pentru scriitorul Ştefan 
Sofronovici participarea în 
Armata Naţională la diferite 
activităţi cultural-artistice a 
devenit deja o tradiţie. Prezent 
la bustul lui Alexei Mateevici 
pentru a-l comemora, spune că 
poetul este unul dintre făurito-
rii limbii noastre. Ba mai mult, 

un mare învăţător şi preot al 
naţiunii noastre. “Făcîndu-şi 
serviciul divin în armată, iată 
că Alexei Mateevici devine un 
mare învăţător pentru soldaţi, 
pentru comandanţi şi pentru 
preoţii militari”, spune poetul 
Ştefan Sofronovici.  

“Prin activitatea vieţii 
sale, Alexei Mateevici nu a 
dus numai crucea ca preot, 
dar şi a fost un mare lumi-
nător şi apărător al identităţii 
naţionale prin toate scrierile 
sale, prin poziţia sa ca preot 
spiritual, ca mare apărător. 
În viaţa sa scurtă, care a du-
rat numai 29 de ani, a reuşit 
atît, cît alţii nu au făcut de-a 
lungul mulţimii de ani. Să nu 
uităm că sîntem în perioada 
postului mare şi mai întîi de 
toate, din creaţia sa am ales o 
rugăciune. El ne scrie “Roa-
gă-te în fericire, /În nevoie 
roagă-te, /Roagă-te în pătimi-
re, /În simţire roagă-te. /Roa-

gă-te obijduit /Şi-n primejdie 
roagă-te, /Roagă-te pentru 
cel iubit. /Roagă-te pentru 
duşman, /Roagă-te! /Roa-
gă-te pe cînd slăbeşti, /Cînd 
eşti tare roagă-te, /Roagă-te 
cînd plîngi, jeleşti, /Cînd te 
bucuri, roagă-te!” Aceste cu-
vinte reflectă viaţa sa în care 
şi la greu şi la bine a fost acel 
rugător în faţa lui Dumne-
zeu”, a menţionat protoiereul 
Corneliu Dobrogeanu, şeful 
Departamentului Mitropoli-
tan relaţii cu Forţele Armate.    

Publicul prezent la acti-
vitate, dar şi cei care au vor-
bit despre marele poet s-au 
convins încă o dată în plus 
că  poezia lui Alexei Matee-
vici rămîne a fi o creaţie de 
preţ pentru naţiunea noastră, 
deoarece în ea se reflectă 
idealurile, limba, dragostea 
de patrie, de pămînt şi istoria 
neamului românesc. 

Stela PAIU

Poetul limbii noastre
Casa Centrală a Armatei a organizat un program artis-

tic-cultural special, consacrat aniversării a 123 ani de la 
naşterea clasicului literaturii, poetului, preotului militar – 
Alexei Mateevici. Evenimentul a reunit mai mulţi militari, 

studenţii colegiului „Alexei Mateevici”, studenţii Academiei 
Militare „Alexandru cel Bun”, colectivul folcloric „Ba-

sarabenii”, invitaţii speciali - poetul Ştefan Sofronovici şi 
protoiereul Corneliu Dobrogeanu.
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Valorificarea cadrelor militare  şi repa-
trierea lor  a devenit o problemă acută 

pentru conducerea republicii Moldova.  A 
fost făcut un efort serios pentru soluţiona-
rea acestor probleme organizatorice de im-
portanţă vitală. Drept dovadă poate servi şi 
scrisoarea oficială a ministrului Apărării al 
republicii Moldova adresată Ministerului 
Apărării Comunităţii Statelor Independente:

Nr. 904 din 19 mai 1992
                    

Stimate domnule ministru!

Conform dispoziţiei locţiitorului dvs. pentru 
cadre din 31 martie 1992 cu nr. 173-3-86080 din 
rîndul Ministerului Apărării Comunităţii Statelor 
Independente (CSI) au parvenit informaţii, că în 
ultimul timp s-a mărit numărul ofiţerilor veniţi la 
dispoziţia lor.

Cu totul altfel stau lucrurile la Ministerul 
Apărării al Republicii Moldova. Deşi a fost sem-
nată înţelegerea dintre Guvernul Republicii Mol-
dova şi Comandamentul General al Forţelor Ar-
mate al CSI, procesul de întoarcere în republică 
al ofiţerilor şi plutonierilor decurge foarte încet.

Ministerul Apărării al Republicii Moldova a ex-
pediat la adresa Direcţiei generale cadre a Forţelor 

Armate Unite ale CSI şi la alte 
organe mai bine de 2000 de de-
mersuri despre trimiterea urgentă 
a ofiţerilor şi plutonierilor care au 
dat acordul de a sluji în Forţele 
Armate ale Republicii Moldova.  
Conform datelor, către 18 mai 
1992 din numărul general indicat 
în republică s-au întors numai 92 
de oameni.

La adresa noastră continuă să vină un număr 
impunător de scrisori, care confirmă că  la locul 
aflării, ofiţerii înfruntă un şir întreg de piedici în 
procesul de transfer din alte regiuni în Moldova. 
În multe unităţi şi subunităţi este ascunsă existen-
ţa telegramei privind apelul conducerii Republicii 
Moldova către ofiţerii din Moldova; îi trimit pe 
drumuri la tot felul de instanţe pentru a soluţiona 
problema.

Din partea comandamentului de la diferite ni-
vele parvin declaraţii, că cei care doresc să se în-
toarcă în Moldova, vor fi eliberaţi numai la sfîrşitul 
anului, cînd toate se vor clarifica (ce anume?).

Ministerul Apărării al Republicii Moldova  re-
petat confirmă, că toţi militarii din Moldova, indi-
ferent de naţionalitate, la dorinţa lor, vor fi primiţi 
în rîndurile forţelor armate.

Trebuie de menţionat, că Ministerul Apărării al 
Republicii Moldova a respectat condiţiile înţelege-
rii de degrevare din funcţie a militarilor, mai bine 
de 200 de ofiţeri şi plutonieri din republică, care au 
dat acordul de a sluji, inclusiv în Federaţia Rusă 
-175 de ofiţeri.

Reieşind din cele menţionate mai sus, rog să 
daţi dispoziţia necesară organelor responsabile de 
cadre ale Forţelor Armate Unite ale CSI despre ur-
gentarea şi simplificarea procedurii de degrevare 
pentru cei care doresc să se întoarcă în Moldova 
pentru a face serviciul militar mai departe, pentru 
a evita acţiunile samavolnice şi necontrolate ale 
ofiţerilor, care doresc să se întoarcă în patrie din 
Forţele Armate ale CSI. Pe viitor noi vom face tot 
posibilul ca acest proces să se desfăşoare operativ 
şi civilizat, conform înţelegerilor stabilite.

Despre măsurile întreprinse rog să fiu informat.

Cu respect,
ministrul Apărării al RM, 

general de divizie Ion Costaş                                              

Scrisori patriotice

Vreau să servesc Moldova!
În toate perioadele istorice de cînd a 

apărut scrisul, scrisorile au fost şi 
rămîn în continuare o sursă importantă 
în procesul de cercetare ştiinţifică a re-
spectivei perioade şi scrierea istoriei nea-
mului.

Muzeul Armatei naţionale a republicii 
Moldova, în fondurile sale muzeografice, 
are depozitate alături de exponatele ma-
teriale un număr considerabil de scrisori, 
care prezintă nu numai interes personal, 
administrativ sau oficial, dar şi istoric.

Printre aceste răvaşe un loc aparte îl au 
cele legate de întemeierea statului indepen-
dent şi suveran republica Moldova, crea-
rea Armatei naţionale în condiţii extrem 
de dificile.

După destrămarea urSS şi întrunirea 
de la Belovejscaia Puşcea privind formarea 
Comunităţii Statelor Independente, situa-
ţia din fosta armată a urSS s-a complicat 
considerabil. Propaganda sovietică cu iz 
velicorus şi-a făcut datoria şi după ampli-
ficarea mişcării de eliberare naţională din 

Moldova, Ţările Baltice şi alte foste repu-
blici unionale. 

Din toate colţurile fostei urSS, din toate 
unităţile militare dislocate în acest spaţiu, 
încep să fie expediate  scrisori adresate con-
ducerii republicii Moldova în care roagă, 
solicită  transferul lor cu serviciul militar  în  
Moldova. Aceste acţiuni au luat amploare în 
derularea războiului cu separatiştii din auto-
proclamata republică transnistreană. Este re-
marcabil faptul, că scrisori veneau nu numai 
de la soldaţi sau de la corpul ofiţeresc inferior, 
dar şi de la ofiţerii superiori, care deţineau  
diferite funcţii importante şi de maximă res-
ponsabilitate în fosta armată a urSS.

La acest capitol trebuie să recunoaştem 
că Moldova are cu ce se mîndri. un număr 
mare de moldoveni sau originari din Mol-
dova  la momentrul respectiv se aflau la di-
ferite funcţii-cheie fiind totodată şi factori 
de decizie.

nu vom comenta scrisorile-documente 
care urmează, deoarece ele elucidează de la 
sine subiectul propus.

Vreau să servesc Moldova!
Stimate domnule Preşedinte Mircea Snegur !

Mă adresez dvs., eu, locotenent-colonelul Vasile 
Vladimirovici Casian, din orăşelul Otaci, unde mă aflu 
la părinţii mei într-un concediu de scurtă durată.

Serviciul militar îl fac la Cosmodromul „Baiconur” 
din 1978, imediat după absolvirea Şcolii Militare Supe-
rioare de radioelectronică din oraşul Jitomir. Am fost 
luat la oaste în 1974 din Donduşeni. Începînd cu anul 
1981 pînă în prezent am lucrat în funcţii de răspundere 
în diferite unităţi militare. Din 1989 activez în secţia 
operativă a Statului Major al Cosmodromului.

Am deprinderi teoretice şi practice în arta militară, 
în perfectarea documentelor secrete, activitatea institu-
ţiilor secrete etc.

Încercările mele de a mă transfera cu serviciul mi-
litar în Moldova nu s-au încununat cu succes. La Cos-
modrom am aproape tot: locuinţă spaţioasă, asigurare 
socială, autoritate şi respect la serviciu. Dar odată cu 
formarea statelor independente şi declinul URSS, hotă-
rîrea de a trece Cosmodromul în jurisdicţia Kazahsta-
nului, încercările de a-l împărţi  între Rusia şi Kaza-

hstan, m-au făcut să mă simt străin şi inutil, deoarece patria mea este Moldova. Vreau să ştiu procedura 
de transfer şi posibilităţile de a primi o locuinţă în Moldova.

Vreau să servesc Moldova. Sînt din or. Otaci, ucrainean, din muncitori, sînt căsătorit, am 2 copii. Soţia 
este şi ea angajată militar. Locuim în or. Leninsc din Kazahstan.

28 ianuarie 1992 
Cu respect, locotenent-colonelul V. Casian

l  Armata Naţională - 20 de file de istorie
&

Rog să fiu transferat într-o 
unitate din Moldova

                                          

Preşedintelui Republicii  Moldova
Preşedintelui Sovietului Suprem 
Ministrului Afacerilor Interne            
                                          

    R a p or t

Rog să fie soluţionată pozitiv problema transfe-
rului meu (maiorul Garaz Grigore Mihailovici, năs-
cut în 1956, moldovean, studii militare superioare, 
inginer de exploatare a mijloacelor de telecomuni-
caţii de pe lîngă Şcoala Militară Superioară de Tele-
comunicaţii din or. Tomsc. În prezent sînt în funcţia 
de şef al telecomunicaţiilor din unitate. Sînt originar 
din Susleni, r-ul Orhei) într-o unitate militară a Ar-
matei Naţionale din Moldova.

Maiorul G. Garaz

Rog transferul meu în Moldova
Preşedintelui Sovietului Suprem al Republicii Moldova.

Tovarăşe preşedinte!

Se adresează dvs. militarul unităţii X , locţiitorul comandantu-
lui unităţii locotenent-colonelul Grosu V. 

În legătură cu destrămarea URSS şi crearea unor state inde-
pendente pe fostul teritoriu al URSS, rog să-mi acordaţi sprijin în 
transferarea mea din unitatea unde sînt cu serviciul la un serviciu 
pe teritoriul Republicii Moldova. 

M-am născut în 1951, în raionul Floreşti, după naţionalitate 
sînt moldovean, vorbesc fluent rusa şi moldoveneasca. Am absolvit 
şcoala militară, am făcut serviciul la diferite funcţii pe teritoriul 
URSS şi peste hotare. În 1984 am absolvit Academia Militară de 
Transport şi Aprovizionare. Sînt căsătorit, am un copil. La momen-
tul actual locuiesc în or. Bierobidjan în funcţia mai sus numită. Sper 
că cunoştinţele şi experienţa mea vor putea servi poporului meu la 
noul loc de serviciu, deoarece eu am refuzat să jur credinţă Fede-
raţiei Ruse. Rog să mi se expedieze documentele corespunzătoare 
pentru transferul meu în Moldova.

 Cu respect, locotenent-colonelul V. Grosu.
 9 ianuarie 1992                     

Sînt gata să jur credinţă poporului meu!
Domnule ministru al Apărării al Moldovei!

Vă scrie locotenentul superior Stăvilă Eugeniu Constantinovici, originar din Moldova. La moment, 
fac serviciul în Rusia, în oraşul Podolsc din regiunea Moscova.

Vreau să aflu, dacă Republica Moldova va avea propriile forţe armate dislocate pe teritoriul Moldo-
vei? Dacă răspunsul este afirmativ, apoi eu sînt gata să jur credinţă poporului meu.

Aştept răspuns.
15.01.1992                                                                         

O scrisoare similară a fost expediată şi ministrului Apărării ucrainei, ge-
neral-colonelului Morozov  cu numărul nr. 924 din 21 mai 1992

Există numeroase demersuri şi solicitări ale Ministerului Apărării al re-
publicii Moldova  adresate instituţiilor statului în scopul soluţionării proble-
mei locative pentru militarii, care au răspuns la apelul conducerii republicii 
Moldova de a se întoarce la baştină şi a face serviciul militar în Moldova.

Din documentele menţionate mai sus, care se publică în premieră absolu-
tă, putem observa, că militarilor le datorăm formarea Armatei naţionale a 
republicii Moldova. Tot acestor ofiţeri le datorăm succesele ostaşilor noştri în 
diferite misiuni internaţionale. Anume oamenii sînt mentorii noii generaţii 
care au menirea de a apăra ţara.

Alexandru MOrAru,
Muzeul Armatei naţionale
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Căsuţa redacţiei 

Stimate domnule general de brigadă 
Igor CUTIE, ziua dumneavoastră 

de naştere ne oferă onoratul prilej de a 
ne exprima admiraţia pentru calităţile 
pe care le întruniţi şi faţă de carisma 
şi convingerea pe care le aveţi, nu doar 
asupra efectivului Comandamentului 
Forţe Terestre şi unităţilor militare din 
subordine, dar şi asupra tuturor priete-
nilor şi apropiaţilor. 

Cu această ocazie plăcută, vă dorim 
succese în activitatea pe care o desfăşu-
raţi şi atingerea tuturor obiectivelor pe 
care  vi le propuneţi, multă sănătate şi 
bucurii alături de cei dragi.  La mulţi 
ani!

Cu respect, 
colectivul Comandamentul Forţe 

Terestre. 

Felicitări pentru colonelul Mihail  
CUTIE, Direcţia Planificare resur-

se de apărare. Vă dorim sănătate, ferici-
re, gînduri frumoase, rezultate maxime 
în tot ceea ce faceţi, căldură şi dragoste 
în suflet. La multi ani!!! 

Cu respect, 
colectivul Direcţiei Planificare 

resurse de apărare

Sincere felicitări pentru maiorul Ma-
rin COJOCARI, căpitanii Anatol SI-

MON, Alexandru ARAPAN, locotenentul 
major Gheorghe POPA, locotenentul 
Alexandru IUST, plutonierii adjutanţi 
Victor GUŢU şi Tudor TELEŞCU, plu-
tonierii Ion ANTOCI,  Petru PERDE, 
sergentul major Radu SCOBICI, ser-
gentul Radu CRICOVAN, sergenţii in-
feriori  Andrei PÎNTEA şi  Marina LO-
ZOVSCHI.

Cu respect, 
colectivul Batalionului de Gardă

Felicitări locotenentului major Vla-
dimir SOLOVIOV, locotenenţilor 

Dina PALCA, Gheorghe ANTOCI, plu-
tonierilor adjutanţi Valeriu PUTINĂ, 
Oleg BASOC şi Roman BARBACARU, 
plutonierilor majori Igor POPA, Alla 
LAZARCIUC şi  Iurie URSU, sergenţi-
lor  Veronica ALEXANDROV şi Natalia 
MATEI, sergentului inferior Svetlana 
BABIN şi funcţionarei Lidia BACIU. 

Din partea colectivului 
Divizionului de Artilerie „Prut”

La mulţi ani urăm locotenent-colo-
nelului Dumitru SÎLI, căpitani-

lor Anatolie DUGAN, Gheorghe DADU, 
locotenenţilor majori Andrei FRUNZĂ, 
Ion MÎNDRESCU, locotenenţilor Artur 
GHILAŞ, Irina MICULSCAIA, plutoni-
erilor adjutanţi Vadim GAVRUŞENCO, 
Iurii SCHIMBĂTOR, Eugen TICUŞ, 
plutonierilor majori Serghei BAHRIN, 

Andrei DREGLEA, Vasile LĂ-
ZĂRESCU, plutonierilor 
Ivan MIHAILOV, Grigo-
rii GUDIMA, sergentului 
major Octavian BELOUS, 
sergentului Tatiana GAVRI-
LIUC, soldaţilor Oxana FUR-
ŢEVA şi Cătălina JALBĂ care îşi 
aniversează zilele de naştere în luna 
martie. Sănătate, fericire, împliniri ma-
teriale şi personale. 

Din partea colectivului Brigăzii 
„Ştefan cel Mare”

La mulţi ani militarilor din Batali-
onul cu Destinaţie Specială care 

îşi sărbătoresc în luna martie zilele de 
naştere – locotenent major Constantin 
CÎŞLEANU, locotenenţilor Ruslan VAR-
VANOV, Ustin STÎRCEA, Constantin 
RUSU, plutonierilor majori Igor SE-
VERIN,  Constantin VASÎLCA , pluto-

nierului  Olesea GHELBET, sergentului 
major Alexandru MELNIC, sergenţilor  
Sergiu CIORNÎI, Viorel CONDREA, 
soldatului Nicolai SECARĂ,  funcţiona-
rului Igor MANCOŞ.

Cele mai sincere urări de bine din 
partea colegilor care vă apreciază, să 
aveţi parte numai de împliniri persona-
le şi profesionale, sănătate şi lumină în 
viaţă. 

Cu respect, colectivul Batalionului 
cu Destinaţie Specială.

Subliniez mereu cît de important este să ai o ati-
tudine de succes în activitatea pe care o desfă-

şori. Ea îţi poate construi şi menţine o autoimagine 
sănătoasă, care ajută la creşterea încrederii în sine.

Aşa că hai să vedem cum putem avea o astfel 
de atitudine:

Aşteaptă-te numai la lucruri bune
Aceasta este baza gîndirii pozitive. Este vor-

ba despre felul în care abordezi mental fiecare zi 
care vine, fiecare lună şi an. Cum faci asta, printr-o 
gîndire pozitivă sau negativă? Cînd te uiţi în cutia 
poştală, te aştepţi să primeşti veşti bune sau veşti 
proaste? Dacă ţi se spune că te caută cineva urgent 
la telefon, reacţia ta este: „Ce s-a întîmplat, am pro-
bleme, e vreo situaţie de criză?” sau te gîndeşti: „A, 
bun! Cred că o să primesc o veste bună?”.

Bineînţeles, uneori vei primi şi cîte un telefon 
neplăcut, vei primi şi scrisori care te vor descum-
păni şi, ca să fim realişti, vei mai avea, din cînd în 
cînd, şi cîte o zi proastă, însă toate acestea ar trebui 
să fie excepţii de la regulă.

Dezvoltă-ţi o „atitudine de succes” avînd mereu 
o atitudine pozitivă: aşteaptă-te să primeşti veşti 
bune, aşteaptă-te ca fiecare zi să fie o zi minunată, 
amuzantă. Este cu adevărat uimitor cum plăcerea ta 
va fi tulburată de supărări din ce în ce mai rar.

Fă-ţi un obicei din a fi pozitiv
Majoritatea obiceiurilor au nevoie de puţin timp 

pentru a fi cultivate şi transformate într-un compor-
tament obişnuit, reflex. Există obiceiuri plăcute, le-
gate de gîndire şi de comunicare, ca de exemplu:

• „Mi-am făcut obicei să  zîmbesc”;
• „Mi-am făcut obicei să -mi exteriorizez emoţiile”;
• „Nu-mi fac griji. Mă aştept întotdeauna la bine”.
Aşa că ce-ar fi să-ţî faci un obicei din a fi po-

zitiv, fericit, din a te bucura de fiecare zi şi ce-ar fi 
să-ţi faci un obicei din a evita o parte din gîndurile 
negative ce îţî afectează imaginea de sine?

Zîmbeşte
Fă-ţi un obicei din a zîmbi;  probabil că e un 

lucru teribil de banal şi destul de simplu, dar îţi va 
fi cu mult mai greu să ai gînduri negative atunci 
cînd zîmbeşti. Dacă îţi schimbi în mod conştient 
expresia feţei, mişcarea pe care o fac muşhii atunci 
cînd zîmbeşti se reflectă cumva asupra creierului, 
iar gîndurile negative pot părea că au fost înlocuite 
cu ceva pozitiv.

  Zîmbeşte cînd te trezeşti dimineaţa, iar dacă îţi 
împarţi patul cu cineva, vei fi uimit de reacţia sa!

Zîmbeşte cînd mergi spre serviciu; s-ar putea 
ca, la început, oamenii să se uite în altă parte, dar 
este atît de molipsitor, încît nu vor putea rezista ten-
taţiei de a nu se mai uita o dată la o faţă surîzîtoare. 

Zîmbeşte-le colegilor tăi. Gîndeşte-te că e cu mult 
mai plăcut să vorbeşti sau să fii în preajma unei per-
soane cu un chip surîzător şi fericit.

Planifică-ţi să faci ceva pozitiv în fiecare zi.
,,Acţiuni pozitive înseamnă rezultate pozitive.’’ 

Acest principiu conduce, în mod evident, la o gîn-
dire pozitivă. Dar, plănuind şi făcînd în fiecare zi 
ceva constructiv, vei progresa către ţelul tău. Una 
dintre legile motivaţiei spune că, văzîndu-ne pe noi 
înşine progresînd, vom deveni mai motivaţi.

 Încă o dată, o minte motivată este pozitivă şi 
manifestă o atitudine de succes.

Fii sincer
Fiind sincer cu alţii şi cu tine însuţi, vei deveni 

mai sigur pe tine şi mai încrezător. Dacă eşti cinstit 
faţă de tine însuţi, asta îţi va permite să-ţi dai seama 
cum stau lucrurile şi ce anume crezi. Dacă eşti cin-
sit cu alţii, vor şti unde vă aflaţi atît tu,cît şi ei.

Înlătură gîndurile negative 
şi fă aserţiuni pozitive
Dacă fericirea este determinată de perspectiva 

ta mentală, pare deci vital să înlături gîndurile ne-
gative ce te fac nefericit. Nu e greu deloc: mai întîi, 
hotărăşte-te să nu mai gîndeşti astfel, iar apoi înlo-
cuieşte gîndurile negative cu unele pozitive.

După ce ai developat un film şi te uiţi la foto-
grafii, de obicei, le dai deoparte pe cele ce nu au 
fost focalizate în mod corespunzător sau în care 
lumina nu e bună, căci vrei să păstrezi doar ima-
ginile de calitate. Mintea ta funcţionează în acelaşi 
fel. Elimină imaginile negative şi înlocuieşte-le cu 
imagini pozitive.

Vorbeşte pozitiv. De obicei, exact pe dos. De 
exemplu, dacă spui: „ Nu mă simt prea încrezător”, 
ce se întîmplă? Obţii exact acest rezultat. Un alt 
exemplu este: „ Nu mă simt foarte bine”- spune asta 
şi, în consecinţă, te vei simţi rău. Aşa că încearcă să 
transmiţi un mesaj pozitiv, nu unul negativ, şi astfel 
îi vei da creierului tău nişte instrucţiuni pozitive.

Este foarte important să facem aserţiuni poziti-
ve. Aceste afirmaţii puternice au un impact colosal 
asupra subconştientului şi au încă şi mai mult efect 
atunci cînd sînt făcute chiar înainte de a adormi, iar 
apoi repetate imediat ce te trezeşti, dimineaţa. Prin-
tre exemplele de afirmaţii pozitive se numără:„Sînt 
încrezător”; „ Mă simt grozav”; „ Sînt un bun ora-
tor”; „ Am succes”; „ Am o siguranţă financiară”; 
„ Mă simt bine”.

Nu fă niciodată greşeala să spui: „ Am să fiu...”. 
Acest lucru este stocat în subconştient şi nu face 
decît să stea în calea gîndurilor tale pozitive. Dă-i 
voie subconştientului tău să se concentreze pe re-
zultatul dorit şi astfel va deveni o realitate. 

Gîndeşte-te la,,probleme’’ 
ca la nişte provocări
Desigur, cu toţii ne împărtăşim o patre din ne-

cazuri sau griji celor care ne sînt apropiaţi. Uneori, 
împărtăşindu-i altcuiva o problemă, putem reduce 
tensiunea. O bucurie împărtăşită este o bucurie de 
două ori mai mare; o problemă împărtăşită poate fi 
de două ori mai mică.

În sfîrşit, nu ai vrea să ai o viaţă fără probleme? 
Sînt convinsă că mi-ai răspunde: ,,O, n-ar fi oare 
viaţa mult mai bună fără probleme?’’ Da, sînt de 
acord cu tine, dar încearcă să eviţi folosirea cuvîn-
tului ,,problemă’’şi străduieşte-te să-l înlocuieşti 

cu ,,provocare’’. Bineînţeles, că sună destul de 
simplist şi s-ar putea să nu fie de ajuns pentru ca 
problema să dispară, însă mintea ta acceptă în mod 
pozitiv o ,,provocare’’, în timp ce o problemă este 
demotivată.

Verifică informaţiile 
pe care le laşi să-ţi intre în minte
Imaginează-ţi un filtru sau sită care împiedică 

să treacă o parte din gîndurile neplăcute.  Nu per-
mite altor oameni să-ţi saboteze bunurile, calităţile 
sau succesul şi, în acelaşi timp, nu fă nici tu asta. 
Dacă te surprinzi că ai o atitudine autodistructivă, 
spune-ţi următorul lucru: „ Nu o să gîndesc asta” 
şi înlocuieşte acel gînd negativ cu unul pozitiv, ca 
şi cum, dintr-un coşuleţ cu căpşune, le-ai alege pe 
cele stricate – la fel descotoseşte-te şi de gîndurile 
rele. Pentru a nu gîndi negativ, ai nevoie de antre-
nament şi, în unele cazuri, de curaj şi hotărîre.

Ai grijă în ce cercuri te învîrţi
Dacă eşti mereu în compania unor oameni care 

îţi subminează încrederea, ce au o atitudine negati-
vă sau cinică şi dispreţuitoare faţă de succes şi rea-
lizare, ieşi din mediul acela şi încearcă să-ţi faci un 
anturaj format din persoane cu atitudine pozitivă, 
entuziastă, şi care sînt mai degrabă „constructori” 
decît „demolatori”. 

Dacă te însoţeşti cu oameni care au o orientare 
spre succes,  va fi imposibil să nu atingi şi tu suc-
cesul. 

REŢINE
1. fă-ţi timp să iubeşti...  Este secretul tine-

reţii veşnice!
2. fă-ţi timp să rîzi... Este muzica sufletului!
3. fă-ţi timp să plîngi... Este emoţia unei inimi 

mari! 
4. fă-ţi timp să citeşti... Este sursa cunoaşterii!
5. fă-ţi timp să asculţi... Este forţa inteligenţei!
6. fă-ţi timp să gîndeşti... Este cheia reuşitei!
7. fă-ţi timp să te joci... Este prospeţimea co-

pilăriei!
8. fă-ţi timp să visezi... Este răsuflarea copi-

lăriei!

Concluzie pentru toate cele expuse mai sus 
putem sa spunem:

fă-ţi timp SĂ TRĂIEŞTI,
căci timpul trece REPEDE
şi nu revine NICIODATĂ!

Ludmila PATRAŞCo, 
sociolog-psiholog (netitular), Batalionul 

Asigurare Materială Independent

„Ţinteşte spre lună! Chiar dacă nu reuşeşti, măcar vei fi printre stele.
O persoană care nu-şi doreşte nimic sigur va eşua.”

Susan Jeffers

Cum să-ţi dezvolţi 
o atitudine de succes


