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Ministrul Apărării Vitalie Marinuţa 
şi Ambasadorul Extraordinar şi 

Plenipotenţiar al Republicii Populare 
Chineze în Republica Moldova, domnul 
Fang Li, au calificat acest eveniment 
drept un gest de prietenie dintre R. Mol-
dova şi China, care contribuie la promo-
varea reformei militare şi modernizarea 
Armatei Naţionale.

Vitalie Marinuţa a accentuat că asis-
tenţa tehnică oferită Armatei Naţionale 
va înlocui echipamentele militare moş-
tenite de la armata sovietică, care sînt 
învechite moral şi fizic.

„Din cauza constrîngerilor financiare 
dictate de austeritatea bugetului militar, 
Ministerul Apărării nu are posibilitatea 
de a iniţia programe de modernizare şi 
reînzestrare. În aceste condiţii, orice aju-
tor oferit de partenerii noştri este bine-
venit”, a declarat ministrul Apărării. „În 
numele Guvernului R. Moldova exprim 
sincere mulţumiri Guvernului Chinei 
pentru această asistenţă tehnică. Calific 
evenimentul de astăzi drept o dovadă in-
contestabilă că Guvernul de la Beijing 
este unul din cei mai fideli susţinători ai 
modernizării Armatei Naţionale”.

Ambasadorul Fang Li a menţionat la 
rîndul său nivelul înalt al colaborării bi-
laterale dintre cele două state în diferite 
domenii.

„Asistenţa tehnică oferită Armatei 
Naţionale reprezintă un pas important 
în dezvoltarea relaţiilor moldo-chineze. 
Guvernul Chinei este dispus să identifi-
ce noi dimensiuni de cooperare multidi-
mensională atît cu R. Moldova la nivel 
de state, cît şi cu Armata Naţională în 
domeniul militar”, a accentuat Ambasa-
dorul Fang Li.

Lista echipamentului oferit Armatei 

Naţionale include unităţi de transport, 
grupuri sanitare şi spălătorii de campa-
nie, staţii de purificare a apei, refrige-
ratoare, generatoare de energie, maşini 
de spălat şi uscat automate, echipamente 
pentru conferinţe video, aparataj de cal-
cul etc. Subliniem că în conformitate cu 
protocolul semnat în iulie 2010 de Mi-
nisterul Apărării al R. Moldova şi Mi-
nisterul Apărării Naţionale al Republicii 
Populare Chineze, partea chineză şi-a 
asumat toate costurile de transportare 
a echipamentului pe cale maritimă pînă 
în portul Constanţa. În aceste condiţii, 

Ministerul Apărării a suportat cheltuie-
lile legate de transportarea bunurilor pe 
itinerarul Constanţa — Chişinău.

Colaborarea militară moldo-chineză 
se desfăşoară în baza Acordului semnat 
la Beijing la 23 iunie 2002 între Ministe-
rul Apărării al R. Moldova şi Ministerul 
Apărării Naţionale al Republicii Popu-
lare Chineze. Pînă în prezent, Republi-
ca Populară Chineză a acordat Armatei 
Naţionale asistenţă nerambursabilă în 
mărime de 25 mln yuan sau circa 45 mln 
250 mii lei.

„Oastea Moldovei” – 
ziarul ajuns la cea 

de-a 19-a aniversare
Prima publicaţie militară din ţară, ziarul 

„Oastea Moldovei”, a împlinit vineri, 
27 mai, 19 ani de activitate. În semn de re-
cunoaştere a contribuţiei deosebite aduse 
la promovarea imaginii Armatei Naţionale, 
precum şi a profesionalismului la realizarea 
materialelor jurnalistice, ministrul Apărării, 
Vitalie Marinuţa, a felicitat jurnaliştii care 
activează în presa militară.

Ministrul Apărării a reliefat importanţa 
presei militare în promovarea imaginii Ar-
matei Naţionale, menţionînd şi locul deose-
bit pe care îl ocupă jurnalismul militar în 
presa naţională.

„Datorită acestei publicaţii, instituţia 
militară a devenit transparentă şi credibilă. 
Din anul 1992, ziarul „Oastea Moldovei” 
are o prestaţie onestă şi profesionistă”, a 
menţionat ministrul Marinuţa. „Urez presei 
militare mulţi ani şi realizări tot pe atît de 
frumoase precum au fost în cei 19 ani de 
activitate”.

La rîndul său, şeful Marelui Stat Major 
al Armatei Naţionale, generalul de brigadă 
Iurie Dominic, a felicitat colectivul de jur-
nalişti militari la sediul redacţiei.

„Ziarul „Oastea Moldovei” este publi-
caţia care a obţinut identitate şi valoare pe 
parcursul celor 19 ani de activitate. Lucrul 
pe care îl faceţi este frumos şi foarte impor-
tant pentru militari, dar şi pentru societate”, 
a menţionat comandantul Armatei Naţionale, 
care a avut în trecut şi o scurtă experienţă în 
calitate de corespondent ne-titular la „Oastea 
Moldovei”.

De remarcat că prima ediţie a publicaţiei 
a fost tipărită la 27 mai 1992. Actualmente 
„Oastea Moldovei” apare bilunar, în tiraj de 
2000 de exemplare, 8 pagini, format A-3.

China oferă Armatei Naţionale 
un lot de echipament tehnic

Armata Naţională a primit un lot de echipament tehnic nerambursabil 
din partea Guvernului Chinei în valoare de circa 7 mln lei, în cadrul unei ceremonii 

desfăşurate la Ministerul Apărării

Armata este în topul încrederii populaţiei. 
Sondajul realizat de Centrul de Analiză şi Investigaţii Sociologice, Politologice şi Psihologice 

în perioada aprilie-mai 2011 atestă poziţia de lider al armatei printre instituţiile statului!
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Direcţia comunicaţii şi sisteme infor-
maţionale din cadrul Marelui Stat 

Major al Armatei Naţionale şi Coman-
damentul Întrunit NATO din Brunssum, 
Olanda, au organizat Cursul de pregătire 
a operatorilor radio, desfăşurat în incinta 
Centrului de pregătire a operaţiunilor de 
menţinere a păcii.

Şeful Direcţiei comunicaţii şi sis-
teme informaţionale, colonel Igor Za-
valski, a comunicat că militarii Armatei 
Naţionale au fost familiarizaţi în cadrul 
acestui curs cu procedurile de comuni-
care radio conform standardelor NATO.

„Acest curs este un prilej bun de 
a spori nivelul de profesionalism al 
operatorilor radio din cadrul Armatei 
Naţionale. Subliniez că pentru Arma-
ta Naţională ajustarea procedurilor de 
comunicare radio cu standardele inter-
naţionale este deosebit de importantă în 
procesul de conducere a operaţiunilor 
atît în plan intern, cît şi în cadrul misiu-

nilor de menţinere a păcii”, a accentuat 
Igor Zavalski.

Militarii Armatei Naţionale au fost 
instruiţi de o echipă de experţi ai Co-
mandamentului Întrunit NATO. La 
sfîrşitul acestui curs, 24 de militari au 
primit certificate de absolvire care con-
firmă abilitatea lor de comunicare radio 
conform standardelor occidentale. Ma-
joritatea militarilor de la acest curs fac 
parte din Batalionul 22 de Menţinere a 
Păcii, Centrul comunicaţii şi informa-
tică, Batalionul de Transmisiuni, Regi-
mentul de Rachete Antiaeriene, dar şi 
studenţi ai Academiei Militare „Alexan-
dru cel Bun”.

Cursul de pregătire a operatorilor 
radio cu genericul „Procedurile de co-
municare radio conform standardelor 
NATO” a fost organizat în conformitate 
cu planul de activitate externă al Minis-
terului Apărării şi Armatei Naţionale 
pentru anul 2011.

ComuniCaţii radio 
la standarde nato

Şeful Marelui Stat Major, Comandantul 
Armatei Naţionale, general de brigadă 

Iurie Dominic, a participat, la un seminar pe 
tema doctrinei militare, desfăşurat la sediul 
Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare 
în Europa (OSCE) din Viena, Austria.

Evenimentul a reunit aproximativ 300 
de înalţi oficiali, inclusiv şefi ai apărării, 
şefi de stat major, diplomaţi, oameni de 
ştiinţă şi experţi în domeniu.

Participanţii au examinat modul în care 
schimbările în domeniul tehnologiei şi doctri-
nei militare au afectat în ultimii cinci ani se-
curitatea în zona de responsabilitate a OSCE.

Agenda seminarului a mai cuprins 
discuţii cu privire la modul în care capa-
bilităţile de apărare, interoperabilitatea şi 
operaţiunile multinaţionale sînt afectate de 
sistemele militare complexe aflate în dez-
voltare.

OSCE organizează periodic semi-
nare pe tema doctrinei militare, în con-
formitate cu Documentul de la Viena din 
1999, adoptat de către toate statele mem-
bre OSCE, şi care conţine, de asemenea, 
dispoziţii privind schimbul de informaţii 
militare, de verificare şi alte forme de coo-
perare militară.

tematiCa doCtrinei militare 
disCutată la Viena

Comandantul divizionului, locotenent-colonelul Sergiu Rai-
lean, a comunicat că aplicaţiile tactice şi trageri de luptă au 

fost organizate după o pauză de cinci ani.
„În cadrul tragerilor de luptă au fost antrenaţi circa 70 de mi-

litari. Scopul exerciţiului a fost dezvoltarea capacităţilor profesio-
nale şi pregătirea de foc a militarilor în termen şi a militarilor prin 
contract”, a subliniat Railean.

Potrivit sursei citate, tragerile din aruncătorul de bombe au 
avut loc la poligonul de instruire al divizionului de artilerie. În 
acest sens, a menţionat Sergiu Railean, au fost luate cele mai stricte 
măsuri de siguranţă tragerilor şi securitatea populaţiei din locali-
tăţile învecinate.

De menţionat în final că tragerile din aruncătorul de bombe 
s-au efectuat pe distanţa de 1600 şi 4500 metri, iar în total au fost 
folosite circa 80 de bombe.

artileria 
„arunCă” bombe!
Efectivul Divizionului de Artilerie dislocat în oraşul 

Ungheni, a executat  trageri din aruncătorul de bom-
be cu muniţii de calibrul 82 mm.

Vrem să oferim copiilor cu dizabilităţi posibilitatea 
de a simţi bucuria vieţii şi de a descoperi lumea care-i 
înconjoară.

Declaraţii în acest sens a făcut ministrul Apărării Vitalie 
Marinuţa în cadrul unui matineu pentru copiii cu dizabilităţi 
aflaţi la întreţinerea militarilor şi angajaţilor civili ai Armatei 
Naţionale.

Ministrul Apărării a menţionat că drepturile fundamentale 
ale persoanelor cu dizabilităţi se realizează nu numai prin po-
litici şi reforme, dar şi prin evenimente în care copiii au parte 
de atenţie şi multă căldură sufletească.

„Prin activitatea pe care o organizăm astăzi, Ministerul 
Apărării încearcă tradiţional să susţină în măsura posibilită-

ţilor familiile cu copii aflaţi în dificultate”, a declarat minis-
trul Apărării. „Persoanele cu dizabilităţi au nevoie nu doar de 
compătimire, ci şi de solidaritate, sprijin, acceptare, dragoste 
şi respect din partea noastră”.

În cadrul matineului desfăşurat în incinta Casei Centrale 
a Armatei, copiii au fost plimbaţi cu un trenuleţ, după care 
aceştia au avut parte de un program artistic cu dansuri, cîntece, 
clovni, trucuri şi magie.

De menţionat că evenimentul organizat de Ministerul 
Apărării pentru copiii cu dizabilităţi a prefaţat Ziua copilului. 
În data de 1 iunie, cînd este marcată tradiţional Ziua copilului, 
Ministerul Apărării va organiza o excursie cu vaporul pe rîul 
Nistru pentru 150 de copii ai angajaţilor Armatei Naţionale.

Toţi sîntem identici şi, 
totuşi, deosebiţi

„Prin rezultatele obţinute în timpul 
exerciţiilor şi aplicaţiilor în cadrul 

Programului Parteneriat pentru Pace, ope-
raţiunilor umanitare desfăşurate sub egida 
ONU sau altui organism internaţional, 
aviaţia militară contribuie la promovarea 
imaginii Armatei Naţionale şi a Republi-
cii Moldova în lume”, a declarat ministrul 
Apărării, Vitalie Marinuţa, în cadrul cere-
moniei de aniversare a 19 ani de la crearea 
Bazei de Aviaţie de la Mărculeşti.

În opinia ministrului Apărării, în 
epoca globalizării, aviaţia militară capă-
tă o importanţă strategică. „Reieşind din 
aceasta, Republica Moldova va trebui să 
realizeze în perspectivă o reconfigurare a 
forţelor sale aeriene care să-i permită să în-
deplinească noi tipuri de operaţii şi să facă 
faţă cu succes provocărilor din mediul re-

gional şi global de securitate”, a zis Vitalie 
Marinuţa.

„Aviaţia militară va sta mereu la straja 
cerului patriei, iar efectivul unităţii se află în 
continuă pregătire de specialitate. În curînd, 
sperăm forţele aeriene să fie aduse la noi pa-
rametri de performanţă, în acest fel să se cre-
eze o nouă imagine în perspectiva secolului 
XXI”, a menţionat comandantul Comanda-
mentului Forţe Aeriene, Vadim Cemîrtan.

Programul festiv a inclus exerciţii de-
monstrative de luptă corp la corp, precum şi 
desantări de la înălţimea 2000 m. Oaspeţii 
au vizitat standurile cu armamentul din dota-
rea unităţii şi au gustat din terciul ostăşesc.

Baza de Aviaţie „Decebal” a fost creată, 
prin decretul preşedintelui Republicii Mol-
dova, la 28 mai 1992, în baza Regimentului 
86 de aviaţie al Uniunii Sovietice.

Pentru onoare! Pentru Patrie! 
Pentru tricolor!
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aViaţia militară 
aniVersează 19 ani 

de la Creare

Formarea profesională reprezintă un dezi-
derat universitar de bază, care promovează 

valori referitoare la primatul ştiinţific al activi-
tăţii didactice axat pe cercetare, aplicare şi ino-
vare. Declaraţia a fost făcută luni, 30 mai, de 
ministrul Apărării Vitalie Marinuţa la deschi-
derea Conferinţei Multinaţionale a Educatori-
lor în domeniul apărării, desfăşurată în incinta 
Academiei Militare „Alexandru cel Bun”.

Ministrul Apărării Vitalie Marinuţa a de-
clarat că învăţămîntul militar este o preocupa-
re permanentă pentru conducerea Ministerului 
Apărării, iar viziunea de dezvoltare este trans-
formarea Academiei Militare într-un centru 
ştiinţific al studiilor de securitate şi apărare 
din Republica Moldova.

„Ministerul Apărării acordă atenţie spo-
rită aspectelor privind formarea profesională 
a militarilor şi problemelor ce ţin de conso-
lidarea procesului educaţional militar”, a ac-
centuat în deschiderea conferinţei ministrul 
Apărării. „Reieşind din aceasta, consider că 
fortificarea instituţiilor de apărare prin inter-
mediul educaţiei şi cercetării, pot fi realizate 
doar printr-un efort comun al cadrului didactic 
al Academiei Militare şi un grad înalt de coo-
perare cu experţii din spaţiul euro-atlantic”.

Totodată, Vitalie Marinuţa a subliniat că 
Academia Militară „Alexandru cel Bun” a făcut 
progrese importante în modernizarea învăţămîn-
tului militar. Succesele obţinute din acest punct 
de vedere vizează trecerea de la specialitatea ci-
vilă în domeniul ingineriei la cea de administra-
re publică, precum şi ajustarea curriculum-ului 
la standardele înaintate faţă de instituţiile de în-
văţîmînt superior din Uniunea Europeană.

Conferinţa Multinaţională a Educatorilor 
în domeniul apărării cu genericul „Metodolo-
gii de predare”, ediţia a V-a, se desfăşoară în 
premieră în R. Moldova. Activitatea este or-
ganizată cu suportul Consorţiul Parteneriatu-
lui pentru Pace (PfP) al Academiilor de Apă-
rare şi Instituţiilor în domeniul Securităţii.

La conferinţă participă 40 de experţi din 
16 state: Georgia, Armenia, Azerbaidjan, Ka-
zahstan, Muntenegru, Ucraina, Macedonia, 
Serbia, Belarus, Bosnia-Herţegovina, Afga-
nistan, Iordania, etc. Scopul conferinţei este 
de a oferi participanţilor posibilitatea de a 
discuta şi implementa practici noi în educarea 
profesioniştilor militari.

De menţionat că lucrările Conferinţei Mul-
tinaţionale a Educatorilor în domeniul apărării 
se desfăşoară în perioada 30 mai - 3 iunie.

Conferinţa eduCatorilor 
inauGurată la CHiŞinău
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PUlSUl ArMAtEI

„Un brav ofiţer mereu va şti
Tot ce înseamnă a sluji
Şi cînd în urmă va privi 
Sigur regrete nu vor fi.  
Un ofiţer adevărat  
va rămîne în anonimat,
căci sincer şi mai devotat 
credinţă patriei a jurat” 

             („Credinţă patriei”, 
ProBachus)

Vitalie ANDrIEş (clape), 
Valentin BotNArU (chitară, 

voce), Ion EGoroV (trompe-
tă, voce), Stanislav NIColAU 

(vioară, voce), Igor SAVIN 
(voce,  percuţie), Veaceslav 

PAlCă (acordeon), toţi ei sînt 
trupa ProBachus pe care i-am 

invitat la un interviu, realizat 
în una dintre unităţile Armatei 

Naţionale, ca să ne vorbească 
despre istoria unor melodii cele-
bre şi despre amintirile cazone.

- Probabil, nu există militar 
care să nu cunoască melodia 
„Vin ofiţerii”. de unde pornesc 
rădăcinile acestei piese?
Stanislav. Melodia „Vin ofiţerii” 

aparţine, de fapt,  trupei „Savoy” din 
România. Piesa s-a născut prin anii 67-68 
şi era interpretată folk, doar la chitară. Au 
trecut mulţi ani de atunci şi piesa murea. 
Noi am preluat-o de la ei cu circa 10 ani în 
urmă şi i-am dat alt suflu, am îmbrăcat-o 
în altă cămaşă muzicală, i-am dat un nou 
aranjament muzical şi acum este cu totul 
diferită de varianta iniţială a melodiei pe 
care o cîntau băieţii  de la „Savoy”. De 
aceea, în Republica Moldova, ne aparţin 
drepturile de autor asupra piesei.

Valentin. Nu ştiu de ce s-a întîmplat 
în ţara noastră că atunci cînd militarii 
cereau o melodie, toţi o interpretau pe 
aceea a lui Oleg Gazmanov, dar nu încer-
cau să compună una a noastră. Noi am 
gîndit ideea şi am dat naştere unei melo-
dii dedicată militarilor moldoveni care să 
se interpreteze în limba română. Aşa s-a 
născut melodia „Vin ofiţerii”, într-o altă 
variantă decît cea a românilor. 

Stanislav. Mai avem o piesă patrio-
tică care se numeşte „Legămînt” şi   încă 
cîteva  cu tentă filosofică, aşa cum este 
„De la om la om” şi „Odă cîinelui”, pe 
versurile şi melodia  lui Gheorghe Urschi. 
Toate au la bază întîmplări adevărate. De 
exemplu, piesa „Odă cîinelui” s-a născut 
din istoria unui cîine care şi-a aşteptat opt 
ani stăpînul la poartă. 

Valentin. Echipa noastră pune accent 
pe textul profund al melodiilor. Nu accep-
tăm să cîntăm orice cuvinte. 

- Care este istoria celei de-a 
doua piese - „Credinţă patriei”, 
care este, la fel, odă adusă ofiţeri-
lor moldoveni?
Vitalie. Piesa „Credinţă patriei” are 

o cu totul altă istorie şi a apărut la rugă-
mintea unui ofiţer. Munca asupra piesei 
a durat circa o lună şi jumătate. Textul 
şi muzica aparţin Eugeniei Carabut-
Andrieş, iar la aranjament s-a lucrat cu 
toată echipa.  Vreau să menţionez, în 
acest context, că primul album al nostru 
a fost scris în exclusivitate de membrii 
trupei noastre, dar la celelalte am cola-
borat foarte intens cu mulţi compozitori 
naţionali, aşa cum este  Gheorghe Urschi 
şi Anatol Bivol, care simt ce vrem şi care 
ştim ce vor de la noi la stilul de interpre-
tare. Primul album este scris în exclusi-
vitate de noi.

- Care este prima melodie a 
trupei?

Vitalie. Am început cu piesele  „O 
halbă cu bere”,  care este una haioasă şi 
„Aşa beau oamenii buni” (remix al piesei 
folclorice cu acelaşi nume). Piesă care 
ne-a adus noroc în carieră. 

Stanislav. Ne-am propus să împăcăm 
toate preferinţele muzicale ale cetăţenilor 
noştri şi am format un repertoriu divers. 
Cîntăm despre patrie, despre dragoste, 
am cîntat  femeia. Iar fiecare melodie a 
noastră dă o povaţă. 

Vitalie. Aceeaşi melodie „Johnny” 
are ca idee un caz real. Este vorba despre 
un prieten de-al lui Valentin, cu care sînt 
de-o vîrstă şi  care nici pînă în ziua de azi 
nu este căsătorit. Dar pe vremea aceea, 
dacă ajungeai la vîrsta de 30 ani şi nu erai 
însurat, erai privit urît. Aşa a apărut ideea 
să scriem o melodie pentru holtei, pentru 
cei care nu vor să aibă obligaţiuni, să nu fie 
legaţi de problemele casnice, familiale. 

- motto-ul trupei sună în felul 
următor: „...Arşiţa verii i-a strîns la 
o bere rece, după care a urmat o dis-
cuţie lungă între băieţi...”. despre 
ce discută băieţii de la Probachus 
la o bere rece?
Veaceslav. Despre tot ce vrei – pla-

nuri, repertoriu.  La o bere rece s-a născut 
şi piesa „La o bere”. Valentin este cel care 
a ales motto-ul.

Valentin. Nu am scris despre dra-
goste, pentru că toţi scriu despre ea. Am 
zis că trebuie să fie ceva original. Şi am 
scris despre bere. Şi-apoi, cine nu bea 
o bere rece vara. Apropo, trupa româ-
nească „Spitalul de urgenţă” a început să 
scrie melodii despre bere în urma noastră. 
Doar că noi ne-am promovat mai greu 
din cauza lipsei unui impresar. 

- de cînd vă leagă prietenia?
Ion. Cu o bună parte dintre colegi 

mă cunoşteam de cînd activam în ansam-
blul „Joc”. Iar pe Veaceslav Palcă îl 
cunosc din 1998, de la Colegiul „Ştefan 
Neaga”.

- Cui îi aparţine ideea de a vă 
uni, de a forma o trupă?
Stanislav. Energia pozitivă ne-a unit. 

La început eram eu,  Vitalie Andrieş, 
Vitalie Gaburea, care nu mai este printre 
noi, Dumnezeu să-l odihnească-n pace, 
basistul,  care este o mare durere a trupei 
ProBachus  şi Igor Savin. Eram studenţi 
şi cîntam la diverse ocazii. Apoi a venit 
şi Valentin. Şi am zis :„Hai să-i dăm altă 
culoare trupei şi să-i dăm un nume”. Aşa 
am devenit ProBachus,  în cinstea zeului 
Bachus. 

Valentin. De foarte multe ori ni s-a 
zis c-ar fi bine să schimbăm numele tru-
pei, pentru că am promova beţia. Noi am 
refuzat şi din acest motiv am ratat cîteva 
plecări peste hotare. Nu s-a înţeles că 
promovăm viţa-de-vie, care este bogăţia 
poporului nostru, ci nu beţia. 

Amintiri cAzone.  
Trei din cei şase 
membri ai trupei au 
trecut prin cazarma 
sovietică  

- Ce amintiri vă leagă de armată?
Valentin. Am îndeplinit servi-

ciul militar în perioada 1995–1997, în 
Ucraina, într-o unitate de transmisiuni. 
Plutonul nostru se ocupa cu instalarea 
alarmelor. Aveam grad de sergent major 
şi aveam în subordine  cinci sau şase 
militari. Păstrez foarte multe amintiri 
despre acea perioadă. Multe dintre ele 
foarte hazlii. Pentru că eram adunaţi din 
toate colţurile Uniunii Sovietice, mulţi 
dintre camarazii noştri nu cunoşteau 
limba rusă la fel de bine ca noi şi de aici 
porneau istoriile amuzante. Cînd am 
absolvit şcoala de sergenţi, trebuia să ne 
repartizeze în unităţi. Şi, îmi amintesc, în 
unitatea unde am primit repartiţie se tot 
apropia de mine un sergent şi mă între-
ba: “Tî hropeti umeieşi?”. Vroia să mă 
întrebe dacă sforăi noaptea. Şi eu răs-
pund: „Umeiu, no ne hrapliu”. El insistă: 
„Net, tî hropeti umeieşi?”. Vorba era că 
nu ştia cum să afle dacă sforăi ca să nu 
fim vecini cu paturile.  Şi-a mai fost o 
situaţie hazlie  pe care o să v-o povestesc. 
Un camarad de-al meu a deschis uşa de 
la noptieră pentru că avea nevoie de ceva 
şi imediat a închis-o  cu forţă şi a început 
să strige: „Daite bîstro sapog, potomu şto 
zdesi mîşin papa”.  Mi-am dat seama că 
„mîşin papa” era tata şoarecilor. Şi el nu 
ştia cum să-i zică şobolan sau guzgan. 

Igor Savin. Mie armata mi-a oferit 
certificat de bucătar. Am primit repartiţie 
într-o unitate de infanterie marină în regi-
unea Kaliningrad, flota baltică a Uniunii 
Sovietice, la funcţia de bucătar. Iar bucă-
tarii nu aveau o misiune atît de uşoară 
precum s-ar părea la prima vedere. Îmi 
amintesc, la una din ieşirile în poligon, 
un comandant mi-a ordonat să-i gătesc 
ciuperci. Dar prepararea ciupercilor cerea 
foarte mult timp. Eu am zis că nu pot să 
gătesc ciuperci. Iar el m-a impus. Atunci 
m-am răzbunat. Am servit comandanţii 

cu ciuperci nespălate. Doar prăjite. Dar, 
în general, au fost ani frumoşi, ani în 
care am crescut, am învăţat multe des-
pre viaţă. De aceea, cred că toţi bărbaţii 
trebuie să meargă la armată. 

- de ce colegii vă numesc tan-
chist?
Stanislav. Vă zic de ce. Atunci cînd 

am trecut comisia medico-militară, 
m-au întrebat ce înălţime am. Şi am zis 
că am 1m 72cm. Şi ei mi-au zis că mă 
urcă „în tanc”. adică trebuia să fiu tan-
chist în armata sovietică, în care nu am 
intrat, pentru că atunci, deşi era Uniunea 
Sovietică, cei care optau pentru studii 
superioare, nu erau luaţi la armată.  Apoi 
am depăşit vîrsta.

- regretaţi că nu aţi devenit 
tanchist?
- Să ştiţi că da. Pentru că, după aceea, 

de o mie de ori mi-am imaginat cum ar 
fi în tanc. La şcoala din Leova, de unde 
sînt originar, au adus într-o zi un tanc pe 
care l-am privit cu mult interes şi atunci 
cînd mi-au zis că o să devin tanchist, îmi 
aminteam des de acel tanc. Dar mi-a fost 
dat să  fiu tanchist doar în vis.

- iar dumneavoastră, la arma-
tă, ce aţi fost?
Veaceslav. Acordeonist. Eram în anul 

I la conservator cînd am primit chemare 
la armată. Şi pentru că studiam acorde-
onul, cu el în spate am plecat la armată. 
Am  făcut parte din diverse ansambluri 
militare în armata sovietică.  

- Înseamnă că mai mult aţi 
cărat în spate acordeonul decît 
automatul?
Veaceslav. Mai mult acordeonul, dar 

şi arma, pentru că mai asiguram paza 
taberei militare. 

- Cum a fost viaţa de cazarmă 
cu acordeonul în spate?
- Foarte interesantă şi mai uşoară 

decît pentru alţii. Învăţam să cînt şi melo-
diile din alte state. Chiar atunci cînd nu 
aveam acordeonul, mă rugau camarazii 
să cînt la un baian rusesc vechi. Era vesel. 
Băieţii erau mai indulgenţi faţă de mine. 
Ziceau că fac ei totul pentru mine, doar 
să îmi păzesc mîinile şi să le cînt.

 - Ce mesaj aveţi pentru militarii 
armatei naţionale,  care sînt fanii tru-
pei Probachus?

- Le doresc bărbăţie şi curaj în tot 
ceea ce fac, pentru că armata e o perioadă 
frumoasă pe care trebuie să o treacă băr-
băteşte. Să nu se ferească de ea, pentru că 
armata este o instituţie care educă. 

Şi mai au băieţii de la ProBachus 
un mesaj pentru toţi militarii: „Cînd nu 
îţi pasă de tipare/ Înveţi ce-nseamnă a 
risca/ Slujeşti cu dăruinţă mare/ Atunci 
cînd misiunea-i grea”.

Locotenent major   
Inga MIHAILOVA

Formaţia ProBachus: 
“Cîntăm despre patrie şi dragoste...”
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Militarii Regimentului de Rachete 
Antiaeriene au sărbătorit 19 ani de 

la formare. La eveniment au fost prezenți 
militari prin contract din diverse unităţi 
militare, precum părinţii şi rudele osta-
şilor care îndeplinesc serviciul militar în 
acest regiment.

În cadrul ceremoniei oficiale militarii 
Regimentului de Rachete Antiaeriene au 
primit diplome de merit şi grade militare, 
aceasta fiind o dovadă că efectivul unității 
dispune de profesionalism, devotament 
faţă de patrie şi o pregătire bună pentru 
misiunile ce le revin. 

”De-a lungul timpului regimentul a 
trecut printr-o serie de reforme care au 
adus un aport enorm în buna funcționare 
a unității. Și pe viitor sînt preconizate une-
le modificări care vor ajuta acest regiment 
să se mențină la nivelul unităților de elită 
din Armata Națională”, a declarat coman-
dantul Regimentului de Rachete Antiae-
riene, locotenent-colonelul Ion Branişte 
,,Militarii regimentului sînt permanent la 
paza hotarelor aeriene ale ţării, şi îndepli-
nesc cinstit datoria faţă de patrie şi faţă de 
popor”, a mai menționat dumnealui.

La eveniment toți cei prezenți pe pla-

toul unității au avut ocazia să-i admire 
pe militarii Batalionului cu Destinație 
Specială ”Fulger” cu o serie de elemen-
te de luptă corp la corp şi pe militarii 
Batalionului de Gardă care au făcut o 
demonstrație la instrucția de front. Vi-
zitatorii au admirat tehnica din dota-
rea unității, au gustat terciul ostăşesc la 
o bucătărie de campanie şi au apreciat 
condițiile din cazărmile unității.

Soldatului Sergiu Mihai, serviciul 
militar i se pare foarte uşor, în special, că 
şi tatăl său a deținut meseria de militar. 
S-a obişnuit chiar din prima zi cu regu-
lamentele şi misiunile formulate de către 
superiori, iar cu activităţile pe care trebu-
ie să le practice aici s-a acomodat destul 
de repede. Pe viitor Sergiu este hotărît  să 
rămînă în această unitate ca militar prin 
contract.

De-a lungul timpului această unitate 
a trecut printr-o serie de reforme, dar im-
portant acum şi întotdeauna rămîne fap-
tul că această  unitate constituie principa-
la forţă ce asigură apărarea şi securitatea 
spaţiului aerian al Republicii Moldova. 

Locotenent Pavel Maftei

”Străjerii” cerului 
au sărbătorit 19 aniversări

Batalionul 22 de Menţinere a Păcii a 
fost fondat la 11 mai 1999,  în ca-

drul Brigăzii 2 infanterie Motorizată. În 
septembrie anul 2000, batalionul a fost 
restructurat şi transformat în unitate in-
dependentă, cu misiunea de a acţiona ca 
un batalion de infanterie, iar în confor-
mitate cu acordurile internaţionale să 
fie detaşat în operaţiuni de menţinere a 
păcii. Pînă în prezent, unitatea a deta-
şat efectiv în operaţiunile Irak (în toate 
cele şase contingente), Bosnia şi Her-
ţegovina SFOR, în misiunile ONU de 
menţinere a păcii din Africa (Coasta de 
Fildeş, Liberia, Sudan), precum şi într-o 
serie de exerciţii internaţionale pre-
cum „Cooperativ Determination ’99”, 
România, „Cooperativ Lantern 2000”, 
Franţa, „Peaceshield 2000”, „Coopera-
tiv adventure excenge 2002”, Peacefi-
eld 2003” în Ucraina, „Rapid Trident”, 
„Sea Breese” etc. 

Au fost 12 ani de eforturi ale între-
gului personal militar pentru realizarea 
sarcinilor care au stat în faţa unităţii. Ani 
de căutări şi perfecţionări pentru optimi-
zarea activităţii batalionului care are o 
paletă largă de misiuni încredinţate.În tot 
acest timp, s-a pus accent pe asigurarea 
unei baze materiale necesară desfăşură-
rii activităţilor unităţii şi crearea unor 
condiţii mai bune de muncă pentru per-
sonalul încadrat. Personalul batalionului 
şi-a pus în valoare profesionalismul, 
pregătirea, şi au contribuit la imaginea 
pozitivă a militarilor moldoveni în mi-
siuni şi exerciţii internaţionale.  Timp de 
12 ani, unitatea a reprezentat cu onoare 
Republica Moldova, iar drapelul nostru 
a stat la loc de cinste alături de celelalte 
drapele ale ţărilor participante la misiuni 
şi exerciţii internaţionale. “Succesele de 
care a dat dovadă Batalionul 22  pe par-
cursul acestor ani demonstrează atitudi-

nea conştiincioasă, spiritul de iniţiativă 
şi profesionalismul fiecărui militar”, a 
declarat ministrul Apărării, Vitalie Ma-
rinuţa. Marinuţa a menţionat că milita-
rii Batalionului 22 sînt pregătiţi pentru 
a participa în misiuni de stabilizare şi 
menţinere a păcii care beneficiază de 
legitimitate internaţională sub mandatul 
Consiliului de Securitate al ONU, pre-
cum şi în teatrele de operaţii sub egida 
Uniunii Europene. „Sînteţi ofiţeri bine 
pregătiţi, profesionişti care cunoaşteţi 
bine meseria de pacificator”, a specificat 
ministrul Apărării. 

Batalionul 22 de Menţinere a Păcii 
parcurge un amplu proces de moderni-
zare despre care vorbeşte comandantul 
unităţii, maiorul Roman Ceban. “Iar in-
struirea efectivului subordonat se desfă-
şoară conform standardelor europene”, 
menţionează comandantul care îndeam-
nă tinerii care vor să îmbrăţişese meseria 
de pacificator să păşească pragul unităţii 
pe care o conduce. 

Ceremonialul s-a încheiat cu meda-
lierea militarilor din cadrul batalionului 
şi cu defilarea  militarilor Batalionului 
22 în sunetul fanfarei militare şi a ropo-
telor de aplauze ale asistenţei. 

În Batalionul 22 de Menţinere a Păcii 
un accent sporit se acordă atît pregătirii 
corpului de ofiţeri, cît şi de subofiţeri şi 
sergenţi. Acest fapt face atractivă unita-
tea pentru foarte mulţi tineri. Sergentul 
Igor Camburean a fost încadrat în servi-
ciul militar în  bază de contract în anul 
2008. “De atunci, am mers într-o serie 
de aplicaţii internaţionale şi am urmat 
cursuri de instruire peste hotare, în Ger-
mania şi Cehia. În această unitate există 
posibilitate de instruire la cele mai înalte 
standarde, de aceea am ales meseria de 
pacificator”, zice sergentul Camburean. 

Locotenent major Inga MIHAILOVA

Sărbătoarea căştilor albastre
La ceremonia de aniversare a Batalionului 22 de menţinere a păcii, unitate de elită  

a Armatei naţionale, au participat ministrul Apărării, vitalie marinuţa, oficialităţi milita-
re şi civile, precum şi rudele, familiile militarilor batalionului. 

- Doamnă Immonen, pentru 
început, vă rog să ne vorbiţi des-
pre colaborarea dintre Republica 
Moldova şi ONU. 
-  Republica Moldova a devenit 

membru ONU acum circa 20 de ani. 
Şi în această perioadă, cooperarea în-
tre cele două părţi s-a consolidat. Re-
publica Moldova a devenit foarte ac-
tivă în plan internaţional. Un exemplu 
elocvent în acest sens este participarea 
militarilor moldoveni în operaţiunile de 
menţinere a păcii organizate sub egida 
ONU. În acelaşi timp, agenţiile ONU 
în Republica Moldova au lucrat asupra 
priorităţilor de dezvoltare ale ţării. 

- Republica Moldova detaşează 
ofiţeri în misiunile ONU de men-
ţinere a păcii în Africa din anul 
2003. Vorbiţi-ne, vă rog, despre 
prestaţia ofiţerilor moldoveni care 
primesc mandate de observatori 
militari ONU în Coasta de Fildeş, 
Liberia şi Sudan.
- Actualmente, circa 115 ţări parti-

cipă la misiunile de menţinere a păcii 

organizate sub egida ONU. La mo-
ment, există 16 operaţiuni de acest gen 
în lume. Fără contribuţia ţărilor partici-
pante în aceste misiuni, inclusiv a Re-
publicii Moldova, nu ar exista speranţă 
în viaţa oamenilor care locuiesc în zo-
nele cu conflict. Operaţiunile ONU de 
menţinere a păcii au un rol important 
în asigurarea dezvoltării acelor state. 
Conform informaţiei de care dispun, 61 
de militari din Republica Moldova au 
activat şi continuă să activeze în opera-
ţiuni de menţinere a păcii în Coasta de 
Fildeş, Liberia şi Sudan. Iar misiunile 
din aceste state nu sînt dintre cele mai 
uşoare. În acest context, vreau să îmi 
exprim recunoştinţa Republicii Moldo-
va care participă în misiunile de menţi-
nere a păcii organizate sub egida ONU 
şi acelor militari care au fost de acord 
să muncească alături de colegii lor din 
alte state la menţinerea păcii în lume. 
Cunosc 8 militari din Republica Mol-
dova care desfăşoară acum operaţiuni 
de menţinere a păcii în Africa.

- Aţi avut întîlniri cu vreun ob-
servator militar moldovean parti-

cipant la aceste misiuni?
- Am discutat cu mai mulţi militari 

moldoveni care au primit mandate de ob-
servatori ONU şi din cele povestite de ei 
am aflat că au obţinut o experienţă vastă 
şi utilă în cariera lor, dar, totodată, s-au 
confruntat cu o serie de situaţii de risc.

- În ultima vreme, ONU în-

curajează şi participarea femeilor 
în operaţiuni de menţinere a pă-
cii. Fac faţă lucrurilor femeile în 
acest gen de misiuni?
- Una dintre valorile pe care le 

promovează ONU este egalitatea între 
sexe. Cert este că în unele situaţii, fe-
meile pot aduce soluţii mai bune sau 
se pot implica mai activ în rezolvarea 
unor probleme. Dar, totodată, mai avem 
mult de lucrat pentru a echilibra parti-
cipanţii celor două sexe în misiuni de 
acest gen sau altul. Actualmente, doar 
10 % din participanţii la misiuni sînt fe-
mei. Avem, însă şi exemplul Indiei care 
a detaşat în Liberia un regiment întreg 
constituit din femei. 

- Credeţi că RM are potenţialul 
să detaşeze observatori şi în alte 
regiuni, nu doar în Africa?
- Avem misiuni mai aproape de Re-

publica Moldova, în Europa – Cosovo 
sau Cipru. Cunosc că observatorii mi-
litari moldoveni au participat şi în ope-
raţiunea din  Timurul de Est. Nu văd 
o problemă în participarea militarilor 

moldoveni  şi în operaţiunile de men-
ţinere a păcii pe alte continente. Cred 
că acest lucru depinde şi de negocierea 
Republicii Moldova cu Departamentul 
ONU pentru operaţiunile de menţinere 
a păcii.

- Ce alte proiecte lansează 
ONU în Moldova?
- Un proiect recent lansat în Re-

publica Moldova este „Energie şi Bi-
omasă”, care are drept scop obţinerea 
resurselor alternative de energie. De 
asemenea, am lansat un proiect care 
ţine de promovarea imigraţiei legale. Şi 
o acţiune care va avea loc în premieră 
este  desfăşurarea unei  reuniuni de am-
ploare care va avea loc la sfîrşitul lunii 
iunie în Moldova, în cadrul căreia se 
vor convoca semnatarii Convenţiei de 
la Achus. Aşteptăm 50 de delegaţii şi 
peste 300 de participanţi internaţionali. 
Iar cu Ministerul Apărării am colaborat 
foarte activ în proiectul HIV/SIDA, 
proiect care va continua. 

Locotenent major
 Inga MIHAILOVA

„Îmi exprim recunoştinţa pentru Republica 
Moldova care participă în misiunile 

de menţinere a păcii organizate sub egida ONU”
Interviu cu reprezentantul permanent ONU în Republica Moldova, 
doamna Kaarina IMMONeN
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Deşi echipa cîştigătoare a competiţii-
lor din anul acesta este cea de la Li-

ceul Teoretic „Mihai Eminescu”, toţi par-
ticipanţii au demonstrat că sînt pregătiţi 
pentru încorporarea în rîndurile Armatei 
Naţionale. La eveniment au participat 14 
echipe de recruţi din raionul Hînceşti, in-
clusiv cîte o echipă din secţiile administra-
tive-militare din Cimişlia, Basarabeasca şi 
Leova, care au concurat la diverse probe 
sportive la individual şi pe echipe (curse 
de alergări la 100 m, tracţiuni la bara fixă, 
ridicarea halterei, curse de alergări de re-
zistenţă, tragerea otgonului), desfăşurate 
pe stadionul orăşenesc din Hînceşti. Cei 
mai bine pregătiţi fizic pentru înrolarea în 
rîndurile Armatei Naţionale s-au dovedit a 
fi recruţii din echipa Liceului Teoretic 
„M. Eminescu” din Hînceşti, care au 
ocupat mai multe locuri premiante în 
cadrul probelor sportive. Pe locul II 
s-a clasat echipa Liceului Teoretic „M. 
Sadoveanu”, or. Hînceşti, şi locul III a 
revenit recruţilor de la Liceul Teoretic 
„Universum”, comuna Sărata Galbenă. 
Toţi învingătorii au fost premiaţi cu 
diplome, cupe şi premii băneşti. Deşi 
echipa recrutului Mihai Cernenchi nu a 
reuşit să ia niciun premiu în cadrul compe-
tiţiilor, el este de părerea că toţi colegii lui 
sînt pregătiţi pentru armată. „Ador armata 
şi antrenamentele militare. Cred că toţi bă-

ieţii trebuie să treacă prin cazarmă şi să-şi 
poată apăra patria”, menţionează tînărul. 

În cadrul evenimentului, de asemenea, 
recruţii au avut posibilitatea să se familia-
rizeze cu tehnica militară şi să asiste la un 
program care include exerciţii de luptă corp 
la corp, exerciţii de front cu arma pentru re-
ţinerea infractorilor la frontieră şi alte activi-
tăţi specifice pregătirii militare. Preşedintele 
interimar al raionului Hînceşti, domnul Vasi-
le Breahnă, a reliefat importanţa organizării 
acestor activităţi cu caracter militaro-patri-
otic. Potrivit dumnealui, este bine ca tinerii 
să facă armata, să conştientizeze că patria 
trebuie apărată şi trebuie să înveţe cum să 
o facă. Colonelul Vitalii Beşleagă, şeful  
Centrului gestionare resurse de mobilizare,  

menţionează că activităţile de acest gen se 
desfăşoară de două ori în an – primăvara şi 
toamna, în diverse localităţi ale republicii cu 
scopul de a promova serviciul militar, ima-

ginea Armatei Naţionale în societate, edu-
caţia civică a tinerilor premilitari în spiritul 
devotamentului faţă de patrie, precum şi 
pregătirea recruţilor pentru îndeplinirea ser-
viciului militar în rîndurile Forţelor Armate 
ale Republicii Moldova. În acelaşi context, 
dumnealui vorbeşte despre eficienţa noii legi 
care prevede mărirea perioadei de recrutare-
încorporare a cetăţenilor  în rîndurile For-
ţelor Armate la 4 luni. În campania de pri-
măvară, încorporarea se va efectua în lunile  
aprilie-iulie şi, respectiv, în cea de toamnă 
în lunile octombrie-ianuarie. “Noua lege ne 
oferă posibilitatea de studiere a recruţilor, în 
acest mod sporind calitatea tinerilor care vin 
la armată”, menţionează domnul colonel. 

Potrivit locotenent-colonelului Pavel 
Lupu, comandantul Centrului militar teri-
torial Hînceşti, sarcina de încorporare sta-
bilită pentru raionul Hînceşti în campania 
de primăvară este de 76 tineri. Din cei 400 
tineri care s-au prezentat la comisia medi-
co-militară, majoritatea au fost apreciaţi 
apţi pentru îndeplinirea serviciului mili-
tar în termen, dar o bună parte au obţinut 
amînare pentru continuarea studiilor. În 
raionul Hînceşti activează 39 de primării. 
Încorporarea a demarat oficial la 26 aprilie 
şi se va încheia la 30 iulie. În perioada de 
referinţă, în Armata Naţională vor fi încor-
poraţi 1125 de tineri.

Locotenent major Inga MIHAILOVA

Hînceştenii - pregătiţi pentru armată
Circa 200 de tineri din 39 de primării ale raionului Hînceşti au demonstrat în cadrul 

Zilei recrutului că sînt pregătiţi pentru armată

 În raionul Hînceşti activează 
39 de primării. Încorporarea a de-
marat oficial la 26 aprilie şi se va 
încheia la 30 iulie. În perioada de 
referinţă, în Armata Naţională vor 
fi încorporaţi 1125 de tineri.!

Tradiţional, la mijlocul lunii mai se desfăşoară 
competiţii şi manifestaţii dedicate ”Zilei Spor-

tivului”  la nivelul administraţiilor publice locale. 
Nici anul acesta nu a fost o excepţie. La 20 mai, 

la Chişinău s-a desfăşurat festivitatea cultural-spor-
tivă consacrată sărbătorii ”Ziua Naţională a Sporti-
vului”. Evenimentul a fost organizat de Ministerul 
Tineretului şi Sportului, Ministerul Afacerilor In-
terne şi Ministerul Apărării, iar stadionul Dinamo a 
fost gazda acestui eveniment. 

Peste 500 de sportivi au participat la deschide-
rea oficială a Zilei Sportivului. Îmbrăcaţi în tricouri 
albe şi cu medaliile din competiţiile anterioare la 
piept, coloana paradei, însoţită de fanfară, în pas de 
cadenţă, au dat startul. În program au fost antrenaţi 
un număr mare de participanţi la diferite competi-
ţii: ştafete de atletism, un program demonstrativ cu 
participarea Gărzii de Onoare, cursa pentru copii cu 
bicicletele, demonstraţie cu elemente de acrobaţie 
şi gimnastică, demonstraţia elementelor tehnice la 
haltere, cursa de ciclism, demonstraţii la taekwon-
do, minifotbal şi volei, turneul de şah, trînta. 

Ministrul Tineretului şi Sportului al Republicii 
Moldova, Ion Cebanu, a felicitat publicul prezent 
la eveniment. ”Ştiu că sportul, dincolo de fenomen, 
reprezintă bucuria unei naţiuni, dar totodată  şi emo-
ţiile acesteia, atunci cînd sportivii ne reprezintă ţara 
pe arenele internaţionale la diverse competiţii. Este 
mîndria noastră şi ceea ce avem noi mai valoros şi 
mai bun în marea familie a Uniunii Europene, în care 
vrem să ajungem. Iată de ce am decis ca a 20-a ani-
versare a sportului din Republica Moldova s-o pe-
trecem în aer liber, pe arene, acolo unde se practică 
sportul. Vreau să menţionez în mod deosebit perfor-
manţele, pe care le-au obţinut anul acesta sportivii 
noştri. Felicitări Federaţiilor de Haltere, Atletism, 
Box şi Lupte din Republica Moldova, sportivii căro-
ra s-au clasat pe primele locuri la nivel european şi 
sînt sigur că le vor obţine şi la nivel mondial!”

”Sportul şi educaţia fizică constituie un vector 
esenţial în promovarea unei societăţi sănătoase, 

dezvoltarea fizică armonioasă şi a calităţilor mo-
trice, intelectuale şi morale ale întregului nostru 
popor şi în mod deosebit al tinerei generaţii. Cu 
ocazia Zilei Naţionale a Sportivului, în numele Gu-
vernului exprim sincera recunoştinţă pentru abne-
gaţia şi munca enormă depusă la edificarea şi pro-
movarea valorilor sportului, educarea generaţiilor 
de discipoli, pentru făurirea potenţialului sportiv, 
propagarea modului sănătos de viaţă şi contribuţia 
majoră la crearea cărţii de vizită a statului nostru. 
Anul acesta, la cei 20 de ani de la proclamarea In-
dependenţei Republicii Moldova, ţin să mulţumesc 
acelor sportivi, care au contribuit la înălţarea tri-
colorului naţional la multiple competiţii în diverse 
colţuri ale lumii, purtînd faima ţării, atrăgînd privi-

rile, admiraţia şi respectul cuvenit. Prima participa-
re a Republicii Moldova la jocurile olimpice a fost 
în 1994. Începînd de atunci, statul nostru nu a ratat 
nici o participare. Pînă în prezent, cele mai multe 
medalii au fost obţinute la box. Tendinţele contem-
porane de dezvoltare a sportului mondial demon-
strează că în Republica Moldova există condiţii ne-
cesare pentru participarea cu succes a sportivilor la 
jocurile olimpice din vara  anului 2011 din Londra. 
Am ferma convingere că eforturile depuse în dez-
voltarea sportului autohton, inclusiv în promovarea 
modului sănătos de viaţă şi culturii fizice în masă 
se vor concretiza în prestaţii la cel mai înalt nivel. 
Cred că graţie eforturilor şi angajamentelor, sportul 
va fi unul dintre cei mai importanţi ambasadori ai 

Republicii Moldova”, a menţionat şi viceprim-mi-
nistrul Tineretului şi Sportului, Mihai Moldovanu.

Viceministrul Tineretului şi Sportului, Octa-
vian Bodişteanu, vine dintr-o familie, care a adus 
performanţă sportului Republicii Moldova  la nivel 
internaţional. Anume acest fapt l-a motivat  de a 
aduce mulţumiri celor ce au contribuit la făurirea 
tezaurului naţional. “Sînt fericit să împărtăşim îm-
preună sentimentul dragostei şi al recunoştinţei faţă 
de acest domeniu, care se numeşte “sport”. O deo-
sebită atenţie o merită veteranii sportului, fără de 
care nu ar fi fost posibilă această sărbătoare. Vă iu-
bim, vă respectăm şi vă apreciem. Recunoaştem in-
vestiţia fizică şi moral-spirituală, pe care aţi făcut-o 
în sport. Totodată aş vrea ca laudele şi meritele să 
fie direcţionate către acei oameni, care contribuie 
la făurirea tezaurului naţional, constituit din sporti-
vii, care ne vor reprezenta ţara şi neamul la Londra. 
Multă baftă!” 

Cu ocazia “Zilei Sportivului” şi în semn de re-
cunoştinţă numeroşilor sportivi şi colaboratori din 
domeniul culturii fizice şi sportului, care şi-au de-
dicat întreaga viaţă activităţii sportive de masă şi 
de performanţă a Republicii Modova, au contribuit 
personal la istoria sportului  şi promovarea valo-
rilor naţionale, au fost premiaţi: Vasile Scutelnic, 
şef catedră educaţie fizică ASEM, Anatolie Forcun, 
profesor-antrenor Şcoala Sportivă a Rezervelor 
Olimpice (ŞSSRO), Alexandru Gancenco, profe-
sor-antrenor la Şcoala Sportivă de Atletism, Victor 
Cozac, profesor-antrenor de judo (ŞSSRO) şi Ivan 
Cobaziuc, specialist principal, secţia tineret, cultu-
ră şi sport a Preturii Centru Chişinău.

Festivitatea s-a încheiat cu un program artistic, 
invitaţii căruia au fost Adriana Ochişanu, Laurenţiu 
Popescu, Vitalie Dani, Janet Erhan şi reprezentanţii 
clubului de dans sportiv ”Codreanca”.

Evenimentul a oferit amatorilor sportului un 
prilej de practicare activă, dar şi de voie bună şi 
delectare.

Stela PAIU

Ziua sportului la Chisinău
Instituirea, prin Hotărîrea de Guvern din mai 1996, sărbătoarea “Ziua Sportivului” 

este relevantă prin implicarea organelor autorităţii publice centrale şi locale la promovarea modului sănă-
tos de viaţă, propagarea practicării sportului în rîndul tuturor categoriilor de vîrstă ale cetăţenilor republicii 

Moldova, şi ceea ce este nu mai puţin important, menţinerea sănătăţii întregii naţiuni. 
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SfAtUl PSIHoloGUlUI

Depresia este cea mai frecventă stare 
psihică negativă. Se pare că o persoa-

nă din 10 prezintă în societate de două sau 
chiar de trei ori în existenţa sa, tulburări 
termice sau mintale de tipul depresiei des-
tul de grave pentru a necesita o psihote-
rapie de susţinere. Prezenţa depresiei se 
semnalează în numeroase boli somatice. 

Cercetările au demonstrat că din 500 
bolnavi, 87% prezintă stări depresive. Ori-
ce depresie se exprimă obligatoriu printr-o 
disfuncţie sau deteriorare somatică, tra-
umatisme, carenţe alimentare, insomnii, 
tulburări cardiace şi digestive. Cele mai 
frecvente simptome ale depresiei sînt: sen-
timentul de nefericire, pesimism şi inhiba-
re, persoanei îi vine greu să se concentre-
ze, să gîndească, să întreţină conversaţii, 
este apatic, trist. În situaţiile de depresie, 
subiectul tinde să fie preocupat doar de 
propriile sale probleme şi poate deveni iri-
tabil şi bătăios. 

după geneză, depresia poate fi de două 
tipuri: moderată şi profundă. Depresia mo-
derată se exprimă prin teamă persistentă, 
tensiune neplăcută, dificultăţi de vorbire, 
atitudine pesimistă. În depresia profundă 
faciesul este modificat, ochii îşi pierd vioi-
ciunea şi strălucirea, iniţiativa dispare. 

după tipul comportamentului, de-
presia se clasifică în comportament agitat şi 
retardat. Agitatul îşi frămîntă mîinile şi este 
nervos. Retardatul este lent, vorbeşte încet, 
pe şoptite, execută cu dificultate orice miş-
care, rămîne în stare de stupoare devenind 
total mut şi imobil. Ambele tipuri, dar mai 
ales al doilea se caracterizează prin lipsa 
totală de poftă de mîncare şi de somn. 

după sursa de condiţionare se îm-
parte în reactivă (ca răspuns la situaţii 
grele cum ar fi moartea celor apropiaţi sau 
înjurii sociale) şi endogenă (ca efect al re-
laţiilor tensionate, atitudine ostilă faţă de 
unele persoane). Depresia poate fi însoţită 
şi de tulburări somatice – funcţionale ca 
de pildă: cefalee, anorexie, insomnie etc. 
şi poate duce la dificultăţi existenţiale.

activităţile antidepresive medica-
mentale, cît şi terapeutice sînt numeroase. 
Unele din ele ar fi:

• Crearea unui anturaj plăcut şi op-
timist

Înconjuraţi-vă de persoane care trans-
mit al tora veselie. Dar, atenţie! Din partea 
dum neavoastră nu prezentaţi o viziune 
nega tivă a vieţii, pentru a evita ca ceilalţi 
să vă îndepărteze.

• Relaxarea
Situaţiile tensionate sînt antecamera 

de presiei. Aproape toate formele de depre-
sie sînt însoţite de tensiune. Obişnuiţi-vă 
să vă relaxaţi muşchii şi să respiraţi adînc.

• Menţinerea în permanentă acţiune
Activitatea zilnică şi moderată este 

unul dintre cele mai bune remedii contra 
depresiei. Cînd vă daţi seama că vă cuprin-
de descurajarea, propuneţi-vă o sarcină 
simplă şi care poate fi rea lizată. Senzaţia 
de a fi realizată vă va oferi satisfacţie şi o 
energie reînnoită.

• Rezervarea timpului liber
Depresia apare ca rezultat al unor situa-

ţii de stres insuportabile sau cînd dispuneţi 
de prea mult timp de odihnă. În consecinţă, 
trebuie să vă menţineţi ocupat şi totodată 
să vă res pectaţi timpul liber cu scopul de a 

beneficia de el şi de a vă reface forţele.
• Împrietenirea cu oameni care pre-

zintă interes pentru alţii
În ciuda faptului că în timpul de astăzi 

toţi sîntem prea ocupaţi cu propriile noas-
tre pro bleme, avem totuşi posibilitatea de 
a ne interesa şi a dori (prin înţelegerea şi 
acceptarea noastră, fără a-i reproşa sau a-l 
învinovăţi de ceva) să-l ajutăm pe cel care 
este la marginea prăpastiei depresiei.

• Rîsul
Rîsul sănătos şi spontan este incompa-

tibil cu depresia. Căutaţi locurile şi persoa-
nele care vă fac să fiţi plini de voie bună.

• Adoptarea unei atitudini pline de 
speranţă

Speranţa este un factor de bază al exis-
tenţei umane. Fără ea, se cade cu uşurinţă 
în plasa îndoielii, a temerii şi a neliniştii, 
toate fiind ingrediente ale depresiei. Cei 
care se bucură de speranţă, privind mai de-
parte în viitor, şi păstrează o legătură cu 
Dumnezeu, privindu-l ca pe un Tată înţele-
gător şi plin de bunătate, au la dispoziţie o 
armă puternică împotriva de presiei. Lipsa 
speranţei aduce cu sine riscul de depresie, 
care se măreşte odată cu vîrsta.

O importanţă foarte mare o are regimul 
raţional de muncă, odihnă activă, exerciţi-
ile fizice în aer liber, mediul familial orga-
nizat, căldura afectivă, stimulentele mora-
le şi stimularea încrederii în sine.

căpitan Valeriu BULAT,
sociolog-psiholog S1, 

secţie personal stat major BDS

Depresia şi remediile contra ei

Cu ocazia sărbătorii „Ziua Internaţională a 
Familiei”, în Academia Militară „Ale-

xandru cel Bun” a fost organizată masa rotundă 
cu genericul „Familia - valori şi tradiţii”. Acti-
vitatea a fost posibilă cu suportul Societăţii de 
Planificare a Familiei (SPFM), în conlucrare cu 
Ministerul Apărării.

Scopul evenimentului a constituit promova-
rea valorilor familiei, aşa cum sînt: dragostea, 
respectul reciproc, repartizarea egală între femei 
şi bărbaţi a responsabilităţilor casnice şi obliga-
ţiilor de educare a copiilor, precum şi formarea 
culturii non-violente.

Milenii de-a rîndul, familia a însemnat totul, 
a fost rezervorul uman al istoriei, primul nucleu 
al civilizaţiei, a reprezentat stabilitate în timp 
şi speranţa pentru viitor. Este cunoscut faptul 
că familia este grupul cel mai important dintre 
toate grupurile sociale, deoarece ea influenţează 
şi modelează persoana umană. Psihologii susţin 
că familia este adevăratul laborator de formare 
a persoanei, iar existenţa unor tradiţii în familie 
este un semn că acea familie este sănătoasă. Prin 
tradiţii, transmitem copiilor o identitate, un grup 
de apartenenţă şi sentimentul că ştiu cine sunt şi 
de unde vin.

Referindu-ne la tradiţii, ne vom aminti de 
sfatul filozofului Protagoras: „În fiecare an să 
aveţi o zi de sărbătoare numită „pacea familiei”. 
În această zi soţul şi soţia la prînz, în mijlocul 
familiei, îşi vor da mîna şi îşi vor ierta unul altuia 
greşelile făcute de-a lungul anului.” 

Deoarece omul este o fiinţă socială, el e cre-
at să trăiască în colectivitate. Ultimele statistici, 
însă, denotă faptul, despre uşurinţa prin prisma 
căreia este tratată problema familiei astăzi. În 
lume, s-a ajuns la durerosul record, ca dintr-o 
sută de familii nou create, după primul an, să 
nu reziste decît jumătate. Chiar şi în Moldova, o 
ţară cu puternice tradiţii şi chiar “cult” al fami-
liei, tendinţele sînt aceleaşi. Cu regret, numărul 
divorţurilor este în creştere. Pierderea  valorilor 

tradiţionale se împleteşte cu criza spirituală, cu 
fenomenul migraţiei, copii lăsaţi în grija buni-
cilor, rudelor etc.  De asemenea, cercetările au 
scos la iveală faptul că, lipsit de afectivitate, 
chiar şi din punct de vedere fizic, omul rămîne 
pe o treaptă inferioara a dezvoltării sale. De aici 
s-a ajuns la descoperirea importanţei  afecţiunii 
dintre părinte şi copil. 

Anume în cadrul familiei, fiinţa omenească 
dobîndeşte simţămîntul de apartenenţă, de inter-
dependenţă şi de valoare personală. În cadrul fa-
miliei se formează acea imagine de sine, care va 
fi prezentă pe parcursul  întregii vieţi. Iată de ce 
familia este atît de importantă, aproape esenţială, 
pentru dezvoltarea şi menţinerea unei imagini de 
sine, realiste. Anume familia asigură stabilitatea şi 
dezvoltarea umană,  joacă un rol important în mo-

tivarea individului, în realizările şi împlinirile lui.
O familie este fericită, atunci cînd fiecare 

membru de familie ştie că are merite, valori şi 
ele sînt recunoscute;

- dragostea şi încrederea sînt prezente;
- există libertate individuală şi fiecare mem-

bru de familie este respectat;
- tradiţiile şi obiceiurile noi sînt încurajate;
- există un sistem de valori consistent;
- dezvoltarea individului este încurajată şi 

apreciată;
- membrii familiei se deschid unul altuia 

etc.
Ideile expuse au fost relatate studenţilor 

Academiei Militare prezenţi  la evenimentul sus 
nominalizat de către invitaţii ce ne-au onorat cu 
prezenţa. 

Preotul militar Corneliu Dobrogeanu, şeful 
departamentului mitropolitan de conlucrare cu 
Ministerul Apărării şi Ministerul Justiţiei, invitat 
la activitate, a oferit tinerilor o lecţie de educaţie 
şi comportament în familie şi societate. Viorica 
Gherman, membru al Societatăţii de Planificare 
a Familiei, prezentă la masa rotundă, a făcut re-
trospectiva activităţilor curente de care se ocupă 
Societatea de Planicare a Familiei şi a valorificat 
importanţa familiei ca nucleu al societăţii şi ga-
rant de stabilitate.

     Interpreta şi autoarea de muzică folc, Nata-
lia Croitor, a delectat spectatorii cu un repertoriu 
de piese muzicale despre mamă, familie şi valori 
morale. Paulina Zavtoni, artistă a poporului de la 
Teatrul „Luceafărul”, şi Dina Cocea, artistă a po-
porului, de la Teatrul „M. Eminescu”, au încîntat 
ascultătorii cu exemple din viaţa personală şi re-
citaluri de poezii din creaţia marelui Eminescu, 
Grigore Vieru şi fragmente din „Păsările tinereţii 
noastre” de Ion Druţă.

La finalul evenimentului, semnul de mulţu-
mire şi recunoştinţă oaspeţilor dragi au fost flo-
rile înmînate, însoţite de cuvinte frumoase, din 
suflet, din partea studenţilor.

                                                
Ludmila VASILACHe, 

lector superior Catedra ştiinţe umanistice 
şi limbi străine

Familia - valori şi tradiţii
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Sfinţi militari în sinaxarele ortodoxe
Judecata acestei lumi, amară fără îndo-

ială, ce relevă viciile evidente ale 
epocii, nu şi virtuţile ascunse, este poate 
nedreaptă. Crima, violenţa, nedreptăţile 
de tot felul au fost întotdeauna mult mai 
vizibile, mai agresiv prezente pe pămîn-
tul acesta al oamenilor, decît umilinţa, 
dăruirea de sine, iubirea acelora pe care 
Biserica îi consideră Sfinţi. Mulţi creş-
tini se întreabă ce condiţii ar fi trebuit 
să împlinim ca să ajungem sfinţi. Sfînt 
este acea persoană care s-a manifestat 
deosebit de ceilalţi prin credinţa faţă de 
Dumnezeu, mărturisind-o pînă la sfîrşitul 
vieţii. Credinţa autentică se manifestă prin 
fapte. Mărturisirea de credinţă publică în 
vremuri de prigoană este şi el act de sfin-
ţenie. De obicei, este firesc că oamenii 
fiind constrînşi se leapădă de doctrina sau 
crezul lor. Avem exemplele creştinilor din 
perioada romană şi mai mult în perioada 
comunsită, cînd mulţi din pretinşii creş-
tini s-au dovedit prin falsă credinţă. Iar 
cei care au demonstrat devotament faţă 
de crezul lor s-au sfinţit. Prin rugăciunea 
sa, Sfîntul întreţine o relaţie directă şi per-
sonală cu Dumnezeu, dar, în acelaşi timp, 
conlucrează la mîntuirea semenilor, căci 
rugăciunea lui este altruistă şi dragostea 
pe care o dobîndeşte ca dar îl dezbracă de 
orice pornire egoistă sau individualistă.

În Biserica primară s-au manifestat o 
serie de sfinţi în rîndul ostaşilor. O privire 
sumară asupra Sfinţilor militari ne convin-
ge că orice suferinţă se preface în ofrandă 
de bucurie. Un Sfînt nu se refuză nicio-
dată pe sine, e un erou al tuturor clipelor, 
e o fiinţă miraculoasă, fiindcă ajunge să 
se uite pe sine. Preluînd segmente din 
tradiţia creştină bizantină, în care armata 
Bizanţului lupta împotriva adversarilor: 
avari, slavi, perşi, arabi sau otomani 
şi invoca protecţia Sfinţilor Mucenici 
Militari, în spaţiul etnic românesc s-a 
dezvoltat cultul Sfinţilor Gheorghe, 
Dimitrie, Procopie, Vah, Nestor, Teodor 
Tiron, Teodor Stratilut etc.

Însăşi răspîndirea numelor de botez 
Gheorghe, Teodor, Dumitru şi desigur, 
frecvenţa reprezentării lor fie în iconogra-
fia lăcaşurilor bisericeşti şi a aşezăminte-
lor mănăstireşti, fie în vexilogia specifică 
oştilor din cele trei Ţări Româneşti medi-
evale demonstrează dezvoltarea cultului 
Sfinţilor militari şi rezistenţa la primej-
diile constituite de eterodocşi.

Faptele Sfinţilor militari au fost trans-
mise şi prăznuite de ortodocşi, acest lucru îl 
dovedeşte şi calendarul Bisericii noastre.

Sfîntul Mucenic Gordie a fost ostaş în 
timpul împăratului Licinius. Prigoana 

împotriva creştinilor (ucideri de prunci, 

incendieri de case, întemniţări ale cre-
dincioşilor întru Hristos) l-au determinat 
pe Gordie să se retragă în munţi. Cînd a 
revenit în cetate, printre oameni, în ziua 
cînd era sărbătorit zeul războiului Marte, 
Gordie a propovăduit credinţa creştină, 
motiv pentru care i-a fost tăiat capul, aşa 
cum poruncise împăratul Licinius. Sfîntul 
Mucenic Gordie este amintit în calendarul 
ortodox pe data de 16 ianuarie .

Sfîntul Mucenic Polieuct a trăit pe 
vremea împăraţilor Decius (249-

251) şi Valerian (253-260) şi era ostaş 
de seamă în Melefina, Armenia. Sfîntul 
Polieuct a făcut legămînt cu prietenul 
său, Mucenicul Nearh, să rămînă tari în 
credinţă, orice prigoană s-ar abate peste 
închinătorii lui Hristos. Dar nu peste 
multă vreme a ieşit porunca împărătească 
pentru prinderea tuturor creştinilor şi sili-
rea lor să se lepede de credinţa în Hristos 
şi să se închine idolilor. Sfîntul Mucenic 
Polieuct fiind de curînd încreştinat, ardea 
de dorinţa de a mărturisi şi de a-şi vărsa 
sîngele pentru Hristos. Oferindu-i-se 
onoruri şi avere, Polieuct le-a refuzat. 
Martiriul la care 1-a condamnat împăra-
tul a luat sfîrşit prin decapitarea acestui 
mărturisitor de Hristos. Pomenirea lui se 
face pe data de 22 ianuarie.

Sf întul  Mare Mucenic Teodor 
Stratilat a trăit pe vremea împăra-

tului Licinius, trăgîndu-se cu neamul 
din Evhaita. Numele de Stratilat arată că 
era un mare conducător de oaste, împă-
ratul încredinţîndu-i cîrmuirea cetăţii 
Heracleea, lîngă Marea Neagră. Sfîntul 
întrecea pe mulţi cu podoaba sufletu-
lui, cu frumuseţea trupului şi cu puterea 
cuvîntului şi mulţi căutau să-1 aibă prie-
ten. Pînă şi împăratul Licinius dorea să-l 
întîlnească. Auzind însă că acest dregător 
al său, nu numai că s-a îndepărtat de cin-
stirea zeilor, dar se ostenea şi cu propo-
văduirea credinţei în Hristos, a hotărît 
să-1 cerceteze el însuşi şi, de nu se va 
întoarce, să-l piardă cu înfricoşătoare 
moarte. Împăratul, văzînd că nu poate 
să-l întoarcă la zadarnica cinstire a idoli-
lor, a poruncit să i se taie capul şi, astfel, 

s-a săvîrşit în ziua de 21 februarie, zi de 
pomenire şi în calendarul ortodox de stil 
vechi. Sfintele lui moaşte au fost îngro-
pate în cetatea unde s-a născut, Evhaita, 
care mai apoi, s-a numit Teodoropol, în 
cinstea Sfîntului. În anul 1260, ele au fost 
duse la Veneţia, unde se află şi astăzi. Tot 
în Veneţia se află şi o statuie a Sfîntului 
Teodor, aşezată pe un stîlp, din vestita 
piaţă a Sfîntului Marcu.

cuviosul Părinte Auxentiu a fost 
ostaş în timpul lui Teodosie cel Tînăr 

(408-450). La Constantinopol, Auxentiu a 
trecut la creştinism, fiind rînduit diacon, 
apoi preot. Avea darul de a vindeca şi de a 
profeţi. A întemeiat mănăstiri, iar moartea 
nu i-a fost violentă. În calendarul ortodox 
este amintit pe data de 27 februarie.

Sf întul  Mare Mucenic Teodor 
Tiron a trăit în vremea împăratului 

Diocleţian şi era dintr-o cetate a Amasiei, 
numită Homialon. Era ostaş tînăr în 
ceata Tiranilor (recruţilor), din legiunea 
Mărgăriţilor, condusă de Vringa. Venind 
poruncă de la împărat ca toţi ostaşii 
să aducă jertfa zeilor, Sfîntul Teodor a 
refuzat. De aceea, a fost prins şi dat pe 
mîna lui Puplie, dregătorul cetăţii, care 
a poruncit să fie omorât în grele chinuri. 
Prăznuirea lui se face pe 2 martie în 
Biserica de Răsărit, dar şi în săptămâna 
întîi a Postului Mare, cînd s-a făcut de 
Sfîntul Teodor minunea colivelor.

Sfinţii Mucenici din evghenia. 
Căpitanul Mavrichie şi ceata lui de 70 

de ostaşi, creştinîndu-se, au refuzat cul-
tul oficial al zeilor, împăratul Maximian 
(286-305) a poruncit să li se scoată hai-
nele ostăşeşti, „nemaifiind vrednici să 
le poarte”, şi să fie judecaţi. Pedepsa a 
fost cruntă: cu căngi li s-a sfîşiat carnea, 
cu ciocane li s-au zdrobit oasele, după 
care au fost arşi, duşi într-o mlaştină şi 
lăsaţi pradă fiarelor. Biserica noastră îi 
prăznuieşte pe data de 7 martie.

Sfîntul Mucenic Isihie a trăit pe vre-
mea împăratului Maximian, fiind 

cel dintîi din oamenii palatului. Ignorînd 
închinarea la idoli şi trecînd la creştinism, 
Isihie a fost înecat în anul 303, din porun-
ca suveranului, în rîul Aronte. În calenda-
rul ortodox este amintit pe 15 martie.

Sfîntul Mucenic Marin - ,,în timp ce 
Biserica se afla în pace pe tot întinsul 

pămîntului...” - cu aceste cuvinte istoricul 
Lusebiu (267-340) începe istorisirea marti-
riului lui Marin, un ofiţer nobil şi bogat din 
armata imperială, care din dragoste pen-
tru credinţa sa a ales moartea de martir, în 
localitatea Cezareea din Palestina. Timpul 
de pace despre care vorbeşte Eusebiu este 
perioada de linişte ce a urmat edictului dat 
de împăratul Galienus în anul 260, edict ce 
acorda creştinilor un statut de toleranţă. 
Este evident că nu toţi guvernatorii au fost 
de acord cu politica de destindere iniţiată 
de împărat, de vreme ce în diferite părţi 
ale imperiului au avut loc acte de represi-
une; acesta este şi cazul nobilului Marin 
şi al senatorului Asteriu. La Cezareea, 
în Palestina, ne istoriseşte Eusebiu, era 
vacant un post de centurion; acest post îi 
revenea lui Marin. I s-a comunicat înainta-
rea în grad şi el era în aşteptarea momen-
tului cînd avea să i se înmîneze ramura 
de viţă-de-vie, simbol al gradului de cen-
turion roman. Dar erau şi alţi ofiţeri care 
rîvneau acest grad. Unul dintre cei mai 
îndîrjiţi pretendenţi a depus la tribunal o 
adresă prin care arăta că, potrivit unor legi 
mai vechi, Marin nu are dreptul să ocupe 
posturi de răspundere în imperiul roman, 
deoarece, fiind creştin, avea să refuze 
de a aduce jertfe în cinstea împăratului. 
Judecătorul, un oarecare Acheus, nemul-
ţumit de această intervenţie, 1-a întrebat pe 
Marin ce religie ţine. Răspunsul ostaşului 
a fost limpede şi prompt: „Sînt creştin”. A 
fost de ajuns aceasta şi fără altă judecată a 
fost condamnat la moarte prin decapitare. 
Este pomenit pe data de 30 martie.

Sfinţii Mucenici eutropiu, Cleonic şi 
Vasilisc, pomeniţi de Biserica noastră pe 

data de 16 martie. Aceştia au fost ostaşi în 
timpul lui Maximian. Creştinarea lor a atras 
insistenţa judecătorului Asclepiodot de a fi 
duşi în templul Artemisei pentru a se închi-
na idolilor. Rugîndu-se cei trei ostaşi, idolii 
s-au sfărîmat, cum susţine tradiţia creşti-
nă. Consideraţi vrăjitori, fraţii Eutropiu şi 
Cleonic au fost răstigniţi pe cruce în anul 
304. Lui Vasilisc i s-a tăiat capul.

Sfinţii 42 de Mucenici din Amoreea. Au 
fost ostaşi creştini în cetatea Amoreea 

(Frigia) în timpul împăratului Teofil (829-
842). Prin trădarea lui Vaditis, cetatea a 
fost cucerită de turci, care i-au întemniţat 
pe cei 42 de creştini, i-au pus cu picioarele 
în butuci şi i-au forţat să treacă la maho-
medanism. Refuzînd convertirea, au fost 
decapitaţi, ca şi trădătorul. Ei sînt prăznuiţi 
în Biserica noastră pe 19 martie.

Sfinţii 40 de Mucenici din Sevastia. 
În multe părţi ale Bisericii creştine, la 

22 martie în Biserica din Răsărit şi la 10 
martie în Biserica de Apus se comemo-
rează amintirea unui grup de 40 de ostaşi 
care pentru credinţa lor statornică faţă de 
Hristos au suferit moarte de martiri prin 
îngheţare într-un lac din părţile Armeniei. 
Autorul istorisirii martiriului celor 40 de 
Mucenici a reuşit să redea într-o formă 
foarte impresionantă dificultăţile prin 
care au trecut nu numai cei 40 de ostaşi, 
dar şi miile de creştini care erau ostaşi ai 
armatei romane; de asemenea, a exprimat 
într-un mod deosebit de plastic frămîntă-
rile sufleteşti şi greutăţile ce le aveau de 
înfruntat creştinii în faţa morţii.

Alături de lacul cu apă îngheţată în 
care au fost aruncaţi creştinii, judecătorul 
aşezase o cadă cu apă caldă şi mîncăruri 
alese spre ai ademeni pe neînfricaţii uce-
nici ai Celui Răstignit: cînd unul dintre 
cei 40 s-a lăsat atras de şansa oferită, a 
părăsit lacul îngheţat şi s-a aruncat în apa 
încălzită, murind ca un nefericit. Este o 
imagine cutremurătoare a luptei ce se 
dădea în sufletele martirilor, oamenii 
erau, între iubirea faţă de plăcerile vieţii 
trecătoare şi dragostea atotbiruitoare faţă 
de Hristos. Sărbătoarea celor 40 de Sfinţi 
Mucenici rămîne o icoană vie a istoriei 
tuturor martirilor şi-ndeosebi a celor care 
au făcut parte din armatele romane.

Toate datele de prăznuire sînt pe stilul vechi.

(Va urma)

Preot Viorel COjOCARU,
„Revista COHORTA”, 

Muzeul Armatei Naţionale
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o felicitare pentru tine

Doamna căpitan Natalia Corjevan, 
specialist G4 secţie logistică, Co-

mandament Forţe Terestre, pe 25 mai 
şi-a sărbătorit ziua de naştere.  Cu 
această ocazie, îi transmitem cele mai 
frumoase urări de bine, sănătate, pace 
în casă şi în suflet.  

Colectivului Comandamentului 
forţe terestre.

Felicitări locotenentului major Iurii An-
druşca. Îţi dorim o oră de linişte, o zi 

de pace, o săptămînă de bucurii, o lună de 
împliniri, un an de sănătate, un veac plin 
cu bani şi un tradiţional “La mulţi ani!”

Din partea colectivului Batalio-
nului 22 de Menţinere a Păcii

Felicitări pentru maiorul Gheorghe 
GUŞAN, căpitanul Grigore BODA-

REV, locotenenţii majori Iulian LACHI, 
Igor URSACHI, plutonierii Ion BETCA, 
Tatiana BURDUJA, Andrei VACA-
RIUC. Iubire, fericire, sănătate! 

La mulţi ani! 

Din partea colectivului  
Brigăzii „Ştefan cel Mare”

Un sincer „La mulţi ani!” pentru 
maiorul Damian ARION, lo-

cotenentul Valeriu ELISEI, plutonierii 
Corneliu BOBEICA,  Mihaela MÎRZA, 
sergentul major Olga VÎHRISTIUC. 
Norocul să vă călăuzească şi Dumnezeu 
să vă păzească în calea vieţii. Sănătate şi 

realizări frumoase în plan personal 
şi profesional.

 Cu respect,  
colectivul  

Batalionului de Gardă

Felicitări plutonierului  
adjutant Igor GOLO-

VACI, sergentului major Vea-
ceslav POPA, sergentului  Angela 
DAVÎDOV şi sergentului inferior 
Radu NEGURĂ. Să fiţi fericiţi şi îm-
pliniţi alături de cei dragi. La mulţi ani!

Cu respect,  
colectivul Divizionului de artilerie.

Maiorului  Ludmila BABĂRĂ, loco-
tenentului  Andrei DORFMAN, 

plutonierului major Liliana STRATU. 
Destinul să vă croiască o cale frumoasă, 
sănătate, pace în suflet şi tot binele din 
lume să se adune la uşa caselor voastre. 

Cu respect,  
colectivul academiei Militare

1. Programul de masterat
Programul de masterat de profesionalizare/specializare „Securitate şi 

apărare”, domeniul 87, „Militărie”.
Numărul de candidaţi preconizat pentru Planul de înmatriculare la studii 

superioare, ciclul II, masterat, în anul de studii 2011-2012, cu finanţare din 
bugetul de stat, constituie 20 de locuri, dintre care: 

16 locuri pentru Armata Naţională,
2 locuri – Serviciul Grăniceri,
2 locuri – Trupele de Carabinieri.

2. Procedura de admitere
Candidaţii care optează pentru programul respectiv vor trebui să cores-

pundă criteriilor generale şi specifice pentru participarea la concursul de ad-
mitere, după cum urmează:

- deţinători ai diplomei de licenţă sau diplomei echivalente studiilor de 
licenţă;

- gradul militar: maior (minim 2 ani în acest grad) – locotenent-colonel;
- pentru funcţionarii publici – vîrsta cuprinsă între 30 – 41 de ani şi cel 

puţin 2 ani de serviciu în cadrul structurii militare;
- calificativul cel puţin „bine” la ultima evaluare anuală.

3. Procedura de înscriere la concurs
Înscrierea la concursul de admitere la studii de masterat va fi posibilă în 

baza rapoartelor depuse pe cale ierarhică şi remise în adresa Direcţiei Mana-
gement Resurse Umane pîna la 1 iulie curent, însoţite de următoarele docu-
mente: raport personal, fişa personală, copia fişei de evaluare anuală.   

Academia Militară a Forţelor Armate 
„Alexandru cel Bun” anunţă concurs 
de admitere la studii superioare de 

masterat, ciclul II, pentru anul 
de studii 2011-2012

la 14 mai, începînd cu ora 21.00, 
Muzeul Armatei Naţionale a participat 

alături de alte muzee la „Noaptea 
Europeană a Muzeelor”. Acesta este 

un eveniment european, la care parti-
cipă aproximativ 3 000 de muzee ale 

bătrînului continent. Scopul acţiunii 
este de a atrage cît mai mulţi oameni 

în instituţiile de cultură.

Muzeul Armatei Naţionale a propus vizi-
tatorilor un program inedit, pe care l-au 

deschis un grup de militari cu torţe, creînd o 
atmosferă  medievală.  Un spectacol de excep-
ţie, în lumina torţelor, a oferit publicului an-
samblul de dansuri populare „Moştenitorii”. 
Oaspeţii care au venit la muzeu au avut ocazia 
să admire expoziţii cu următoarea tematică: 
„Uniforme Militare Medievale” şi „Drapele 
Istorice Naţionale”. Ulterior au participat la 
lansarea filmului „Muzeul Armatei Naţionale” 
şi au vizionat Spectacolul de muzică sacră şi 
dans, iar la final, toţi vizitatorii au servit ter-
ciul ostăşesc în acompaniamentul Orchestrei 
prezidenţiale.

Acest eveniment a fost onorat de prezenţa 
ministrului Apărării domnul Vitalie Marinu-

ţa, dar şi a ex-ministrului Victor Gaiciuc, fost 
Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al 
Republicii Moldova în Belgia. Universul ves-
tigiilor epocale au captivat un public destul 

de divers, printre ei fiind  zeci de vizitatori de 
toate vîrstele. „Această noapte fascinantă a dat 
posibilitate vizitatorilor să plutească pe valu-
rile istoriei noastre, iar acestea sînt succesele 

de care a dat dovadă colectivul Muzeului Ar-
matei Naţionale, la baza fondării căruia a stat 
şi ex-ministrul apărării, generalul de brigadă 
Victor Gaiciuc”, a declarat actualul ministru 
Vitalie Marinuţa. În acest context, domnul 
Marinuţa a menţionat că  Armata Naţională a 
fost, este şi va fi un promotor al educaţiei cul-
turale şi acest eveniment este o demonstrare în 
susţinerea celor spuse.

Noaptea europeană a muzeelor a impresi-
onat publicul prezent la eveniment. În special 
pe cei mai mici. Sandu, care are 6 anişori şi 
participă pentru prima dată la un aşa eveni-
ment cultural, a rămas profund impresionat de 
costumele şi armele medievale purtate de stu-
denţii militari, care pentru o noapte au devenit 
„figuri” importante ale istoriei noastre.

În Moldova, evenimentul se desfăşoară al 
şaselea an consecutiv. Noaptea europeană a 
muzeelor a fost minunată pentru toţi vizitato-
rii împătimiţi de istorie şi cultură. O mare par-
te dintre ei au fost aici pentru prima dată, dar 
important e că le-a plăcut cele vizionate şi au 
plecat acasă cu dorinţa de a reveni iar şi iar .

Maior Ion CURAGăU,
stagiar la Oastea Moldovei 

Atmosferă medievală la Muzeul Armatei Naţionale

consultant secţie achiziţii echipa-
ment  Direcţia achiziţii publice – 1;

specialist principal secţie market-
ing Direcţia achiziţii publice – 1; 

specialist coordonator secţie mar-
keting Direcţia achiziţii publice – 1; 

specialist secţie achiziţii produse 
alimentare Direcţia achiziţii publice – 1;

specialist coordonator secţie fi-
nanciară – 1.

Data limită la care poate fi depus 
dosarul pentru participare la concurs, 
care va include proba scrisă şi intervi-
ul, este 15 iunie  2011. 

Concursul se va desfăşura pe data 
de 20 iunie 2011, ora 10.00. 

Informaţia privind condiţiile şi 
desfăşurarea concursului le găsiţi pe 
www.army.md la compartimentul 
„Funcţii vacante”.

- subofiţer de serviciu Ministerul 
Apărării, pluton poliţie militară, compa-
nie poliţie militară (plutonier adjutant);

- şef patrulă – locţiitor comandant 
pluton comenduire, companie poliţie 
militară (plutonier major);

- şef patrulă – comandant gru-
pă comenduire, pluton comenduire, 
companie poliţie militară (plutonier 
major).

Criterii de încadrare (numire):
- gradul militar: minim plutonier
- stagiu militar: 2 ani în funcţie de 

subofiţer;

- studii civile: colegiu;
- studii militare: şcoala (cursuri) 

de sergenţi, subofiţeri;
- referinţă de la ultimul loc de ser-

viciu militar (sau loc de muncă);
- lipsa sancţiunilor disciplinare în 

vigoare.

Adresa: Batalionul de Gardă 
Mun. Chişinău,
str. Pietrarilotr, 3 
Tel. (022) 252 384; 252 372 

Batalionul de Gardă anunţă concursul 
de suplinire a funcţiilor în serviciul militar prin 
contract pentru militarii activi şi din rezervă:

Departamentul dotări al Ministerului Apărării 
(mun. Chişinău, şoseaua Hînceşti, 84) 

anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor 
publice vacante:

Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi Societăţii 
Informaţionale se marchează începînd cu 17 

mai 2007, iar în Republica Moldova, printr-o hotă-
rîre a Guvernului, această zi este marcată din 2008. 
Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor a fost 
creată în 1865, aceasta fiind cea mai veche organi-
zaţie internaţională a sistemului ONU şi reuneşte 
192 de state membre. 

Cu acest prilej, Direcţia comunicaţii şi sisteme 
informaţionale a Marelui Stat Major felicită căldu-
ros militarii şi angajaţii civili ai Armatei Naţionale 
specializaţi în domeniul tehnologiilor informaţi-
onale şi al comunicaţiilor. „Apreciem importanţa 
muncii dumneavoastră pentru asigurarea şi menţi-
nerea în stare de funcţionare a Sistemului de comu-
nicaţii şi informatică  care este pilonul de bază în 
conducerea trupelor. Efortul dumneavoastră în efi-
cientizarea şi ridicarea capacităţilor acestui sistem 
devine în prezent un mod de viaţă, bazat pe liber-
tatea de alegere şi comunicare fără bariere, infor-
maţii utile spre care tinde Armata Naţională. Acest 
fapt se datorează profesionalismului şi nivelului de 
responsabilitate de care aţi dat dovadă pînă acum” 
– a declarat şeful Direcţiei comunicaţii şi sisteme 
informaţionale, colonel Igor Zavalski. 

Datorită colaborării prodigioase internaţionale, 
sectorul telecomunicaţiilor în Republica Moldova 
se dezvoltă cu paşi rapizi. Sînt create condiţii favo-
rabile pentru realizarea unor principii de bază cum 
ar fi: asigurarea dreptului egal al fiecărui cetăţean la 
avantajele oferite de tehnologiile informaţionale. În 
acest context, Armata Naţională asigură dezvolta-
rea acestui tip de tehnologii şi introduce în dotare o 
serie de mijloace de comunicaţii moderne ca meca-
nism principal de asigurare a actului de comandă.

Felicitări 
transmisioniştilor 

armatei

anunţ


