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Armata îşi suplineşte  
rezerva de personal

După o lună şi jumătate de pregătire în 
poligonul de la Cahul, cei cincisprezece tineri 

preconizaţi pentru încadrarea în serviciul 
militar pe contract în Armata Naţională şi-au 

primit certificatele de absolvire 
a Cursului de instruire a efectivului din 

rezervă.
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Realitatea istorică a personalităţii lui 
Ştefan cel Mare, figură aureolată de legen-
de, descinde atît din documente, hrisoave, 
cronici şi cîntece populare, cît şi din amin-
tirea a contemporanilor marelui voievod 
Ştefan cel Mare, gloriosul domn şi stăpîn 
al Moldovei, prin vitejia şi înţelepciunea sa, 
prin măiestria militară şi marea-i dragoste 
pentru poporul său, a ajuns să fie admirat 
încă din viaţă. Admirat de prieteni şi res-
pectat de duşmani.

85 de locotenenţi pentru ţară
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Ministrul Apărării Vitalie Marinuţa a 
participat în calitate de observator, 

la reuniunea Consiliului Miniştrilor Apără-
rii ai ţărilor membre ale Comunităţii State-
lor Independente (CSI), care s-a desfăşurat 
în perioada 6-7 iulie curent, în oraşul Soci, 
Federaţia Rusă.

În cadrul reuniunii miniştrii apărării 
din 11 state CSI au examinat peste 20 de 
probleme, care vizează colaborarea din-
tre instituţiile militare în diferite domenii 
– militar, ştiinţific, sportiv, cultural, edu-
caţional, etc. În rezultatul discuţiilor par-
ticipanţii la reuniune au semnat un şir de 
documente, care presupun implementarea 
unor proiecte comune. Republica Moldo-
va nu a semnat nici un document adoptat 
de Consiliului Miniştrilor Apărării CSI, 
deoarece nu participă la sistemul colectiv 
de apărare, existent în cadrul Comunităţii 
Statelor Independente. 

În timpul aflării sale la Soci, Vitalie 
Marinuţa a purtat discuţii privind cola-

borarea bilaterală cu omologii săi din 
Ucraina, Tadjikistan, Armenia alte state. 
În cadrul discuţiilor cu ministrul Apărării 
al Ucrainei, Myhailo Ejel, au fost abordate 
problemele colaborării în domeniul tehni-
co-militar dintre două armate, precum şi 
posibilitatea realizării unor proiecte co-
mune privind schimbul de experienţă în 
domeniul pregătirii forţelor de menţinere a 
păcii, instruirii efectivului implicat în mi-
siuni umanitare sau pacificatoare, etc. 

Interlocutorii au convenit ca specia-
liştii celor două ministere să elaboreze şi 
să propună spre realizare un şir de măsuri, 
care vor fi incluse în planul bilateral de 
colaborare dintre ministerele apărării ale 
Moldovei şi Ucrainei pentru anul 2012.

În cadrul reuniunii, Consiliului Mi-
niştrilor Apărării CSI a decis că următorul 
summit al conducătorilor departamentelor 
militare din Comunitatea Statelor Indepen-
dente se va întruni la finele anului 2011 în 
Kazahstan.

Cei mai demni militari ai Armatei 
Naţionale au fost menţionaţi cu di-

plome, scrisori de mulţumire, distincţii 
şi grade militare. Toate aceste menţiuni 
au fost acordate militarilor fruntaşi din 
garnizoana Chişinău, care au încheiat 
stagiul militar în Armata Naţională în 
decurs de 12 luni.

30 dintre cei mai disciplinaţi şi 
exemplari militari în termen au fost 
trecuţi în rezervă în acorduri de fanfară 
militară. Conducerea Armatei Naţiona-
le a oferit cu acest prilej insigna „Mi-
litar Eminent”, grade militare şi men-
ţiuni în cadrul unui eveniment la care 
au asistat şi părinţii militarilor trecuţi 
în rezervă.

Generalul de brigadă Iurie Dominic, 
şeful Marelui Stat Major al Armatei Na-
ţionale, comandantul Armatei Naţionale, 
a declarat că militarii care şi-au îndepli-
nit conştiincios obligaţiunile în decursul 
stagiului militar merită să fie apreciaţi la 
justa valoare.

„Vă adresez felicitări cordiale pen-
tru serviciul militar îndeplinit impeca-
bil pe parcursul celor 12 luni în Armata 
Naţională. V-aţi făcut datoria de militari 
onest şi cu devotament şi vă exprim re-
cunoştinţa pentru felul exemplar în care 
aţi însuşit arta militară”, a accentuat ge-
neralul Dominic, care a adresat felicitări 

şi părinţilor prezenţi la ceremonia de în-
mînare a distincţiilor.

„Cei care aţi purtat ţinuta militară aţi 
devenit mult mai ordonaţi şi responsabili, 
iar acest fapt o să vă fie de un real folos 
în viaţă. Din numele conducerii Armatei 
Naţionale, mulţumesc conducătorilor de 
toate nivelurile care şi-au conjugat efor-
turile în vederea instruirii şi educării mi-
litarilor”, a specificat Dominic.

Trecerea în rezervă a militarilor care 

au îndeplinit stagiul militar în Armata 
Naţională se desfăşoară în paralel cu în-
corporarea de primăvară în Forţele Ar-
mate. Încorporarea a demarat oficial la 
26 aprilie şi se va încheia la 30 iulie. În 
perioada de referinţă, în Armata Naţio-
nală vor fi încorporaţi 1125 de tineri.

În luna mai 2011, alţi 50 de militari 
în termen din garnizoana Chişinău au 
fost menţionaţi pentru merite în serviciu 
în prezenţa părinţilor şi a efectivului.

30 CEI MAI BUNI OSTAŞI  
AU fOST DECORAŢI PENTRU MERITE

Clubul Central Sportiv al Armatei a 
încheiat un acord de colaborare cu 

Clubul de fotbal Rapid privind evolua-
rea în Campionatul Moldovei la fotbal 
cu două echipe, avînd următoarele denu-
miri: CSCA-Rapid  - în Divizia Naţiona-
lă şi CSCA-Rapid-2 - în Divizia A.

antrenor principal al CSCA-Rapid a 
fost numit Serghei Secu. În prezent echi-
pa CSCA-Rapid se află în cel de-al doi-
lea ciclu de pregătire către noul sezon. 
acesta presupune un cantonament în or. 
Maribor, Slovenia, care se va finaliza pe 
data de 19 iulie.

În cadrul echipei CSCA-Rapid se 
află în probe 8 fotbalişti, dintre care 3 
sînt din România.

În cadrul cantonamentului sînt pre-
conizate cîteva meciuri amicale cu echi-
pele “Steaua” (Bucureşti, România), FC 
„Rudar” (Velenje, Slovenia), FC “Celje” 
(Slovenia).

CSCA-RAPID ÎN NOUL SEzON fOTBALISTIC

Şeful Marelui Stat Major, comandantul 
Armatei Naţionale, generalul de bri-

gadă Iurie Dominic, a avut o întrevedere 
de lucru cu locţiitorul şefului Direcţiei J5 
Planificare, politici şi strategii a Comanda-
mentului European SUA, contraamiralul 
Mark C. Montgomery, aflat în vizită de fa-
miliarizare în ţara noastră.

În cadrul discuţiilor au fost abordate su-
biecte referitoare la stadiul actual al cooperă-
rii dintre Comandamentul Central al SUA şi 

Republica Moldova, reforma Armatei Naţio-
nale, precum şi alte teme de interes comun.

Agenda oficialului american în Repu-
blica Moldova cuprinde, de asemenea, o 
vizită la Batalionul cu Destinaţie Specială 
„Fulger”, unde va asista la antrenamente şi 
exerciţii specifice unităţii.

Contraamiralul Mark C. Montgomery 
deţine funcţia de locţiitor şef al Direcţiei J5 
Planificare, politici şi strategii a Comanda-
mentului European al SUA, din august 2010.

DIALOG MOLDO-AMERICAN  
LA CHIŞINăU

Ministrul apărării Vitalie Marinuţa 
a avut o întrevedere cu un grup 

de cadeţi din armata Statelor Unite ale 
Americii.

Cei zece cadeţi au fost detaşaţi în 
Republica Moldova, în perioada 27 iu-
nie-16 iulie, de Comandamentul de Pre-
gătire a Corpului Ofiţerilor în rezerva 
armatei SUA.

În cadrul dialogului, ministrul apără-
rii Marinuţa a menţionat că: „Vizita ca-
deţilor americani în Republica Moldova 
şi familiarizarea cu activitatea Acade-
miei Militare “Alexandru cel Bun” în 
special şi cu unităţile militare din cadrul 
armatei, va contribui la dezvoltarea re-

laţiilor bilaterale moldo-americane. Veţi 
avea posibilitatea să împărtăşiţi experi-
enţa pe care o aveţi în domeniu cu cama-
razii voştri din Republica Moldova, să 
vă faceţi prieteni, pentru că studenţii şi 
militarii noştri sînt întotdeauna deschişi 
spre colaborare”. Deşi nivelul de pregă-
tire a militarilor noştri nu este la fel de 
înalt ca cel al militarilor din SUA, totuşi 
dorinţa şi interesul faţă de arta militară 
şi alte aspecte din domeniul apărării este 
la acelaşi nivel” a opinat Marinuţa.

La rîndul său, maiorul Jeremiah 
Naylor, superiorul grupului, a adăugat 
că familiarizarea cadeţilor americani 
cu specificul procesului de activitate a 

unităţilor militare, schimbul de experi-
enţă în domeniul militar, informarea cu 
procesul de studii şi condiţiile de trai ale 
studenţilor şi militarilor moldoveni va fi 
utilă pentru experienţa noastră şi va con-
stitui obiectivul vizitei.

Pe timpul aflării cadeţilor americani 
în ţara noastră, aceştia în comun cu stu-
denţii Academiei Militare vor realiza un 
proiect umanitar de asistenţă în vederea 
instalării şi amenajării unui teren de joa-
că pentru copiii militarilor din Regimen-
tul de Rachete Antiaeriene „Dimitrie 
Cantemir”, din Dănceni, şi reparaţia se-
diului şcolii internat din oraşul Ialoveni.

STUDENŢII MILITARI DIN MOLDOVA ŞI SUA  
REALIzEAză DOUă PROIECTE SOCIALE 

Ai o fotografie ce-ar putea semnifica Independenţa Repu-
blicii Moldova? Atunci participă la concursul radiofonic “In-
dependenţa în imagini”, lansat în cadrul emisiunii radio Scutul 
Patriei. Selectează o poză din albumul personal, care după 
părerea ta ar avea o tangenţă cu Independenţa ţării noastre şi 
expediaz-o la următoarea adresă: or. Chişinău, str. Hînceşti 84, 
Centrul mass-media militară, pentru emisiunea radio Scutul 

Patriei. Cîştigătorii din mediul civil se vor alege cu invitaţii 
la o expoziţie a figurilor din ceară, iar militarii în termen vor 
cîştiga concedii la baştină. 

“Independenţa în imagini” – concursul fotografiilor  
care fac istorie.

Concurs “Independenţa în imagini” la Scutul Patriei

concurs

LA SOCI S-A DESfăŞURAT  
REUNIUNEA MINIŞTRILOR  

APăRăRII CSI
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pulsul ARMAtei

„Este evident că la moment cor-
pul de ofiţeri al Forţelor Arma-

te trebuie să fie gata să participe în cel 
mai activ mod la modernizarea ţării, 
în perspectiva integrării europene, iar 
cunoştinţele pe care le deţin să cores-
pundă exigenţelor tot mai avansate 
ale domeniilor în care activează”, a 
specificat dumnealui. În opinia şefu-
lui statului, absolvenţii de astăzi vor 
determina viitorul Forţelor Armate şi 
vor implementa cele mai bune practici 
existente în domeniul artei militare. 
„Vreau să remarc că profesionalismul 
şi imaginea impecabilă vor influenţa 
direct asupra realizării cu succes a pla-
nurilor de transformare şi reformare a 
tuturor componentelor Forţelor Arma-
te şi de creare a unor structuri viabile 
şi capabile să îndeplinească misiunile 
conform cerinţelor ce se impun”, a ac-
centuat Marian Lupu. 

În acelaşi context, ministrul Apă-
rării Vitalie Marinuţa a specificat că 
formarea viitorilor ofiţeri este bazată 
pe o pregătire profesională de înaltă 
calitate, dezvoltarea calităţilor mo-
rale superioare, stabilitate, rezistenţă 
fizică şi tărie de caracter. „Sînt bucu-
ros că a fost acceptată propunerea de 
a desfăşura ceremonia de absolvire a 
locotenenţilor în Piaţa Marii Adunări 
Naţionale, loc de unde ţara noastră a 
pornit  şi consider că acest lucru este 
o onoare pentru tinerii locotenenţi. Ei 
nu trebuie să se teamă de obstacole în 
viaţă, pentru că au cunoştinţe teoretice 
şi practice foarte bune”, a precizat Vi-
talie Marinuţa.

Din cei 85 de absolvenţi prezenţi 
în Piaţa Marii Adunări Naţionale, 19 
ofiţeri sînt absolvenţii facultăţii infan-
terie, 9 – artilerie, 19 – transmisiuni, 
15 – grăniceri şi 23 – carabinieri. 

La sfîrşitul examenelor de licen-
ţă, absolvenţii au fost repartizaţi în 
funcţii ţinîndu-se cont de mai multe 
criterii, precum reuşita academică pe 
parcursul celor 4 ani de studii, media 
la examenele de licenţă şi disciplina 
militară. Cea mai mare parte a tine-
rilor locotenenţi susţin că anii de stu-
denţie sînt cei mai frumoşi din viaţa 

fiecărui om, indiferent în ce instituţie 
îşi face studiile. „Sînt mîndru că port 
uniforma militară, dar cel mai mult 
îmi place că stau strajă la hotarele ţă-
rii. Cei patru ani de studii la Academia 
Militară m-au format ca personalita-
te, m-au învăţat ce înseamnă spiritul 
de echipă. Armata Naţională este un 
pilon al statalităţii şi integrităţii Re-
publicii Moldova. Făcînd parte din 
această structură, contribui şi eu la 
păstrarea acestor valori. În unitatea 
unde voi fi repartizat voi încerca să 
dăruiesc cunoştinţele mele, acumulate 
în cadrul academiei, tinerilor soldaţi 
care vor dori să participe şi ei la aceste 
procese”, afirmă locotenent Alexan-
dru Revuţchi, absolvent al Academiei 
Militare. 

De la admitere şi pînă la absolvi-
re, studenţii petrec la catedra tehnică 
militară aproximativ 1200 de ore aca-
demice, iar în final aceştia mai obţin 
şi o specialitate civilă, cea de inginer 
licenţiat în exploatarea transportu-
lui auto, meserie cotată înalt pe piaţa 
muncii. Plini de emoţie, la final, cei 
mai tineri ofiţeri ai Armatei Naţiona-
le îşi fac deja planuri pentru carieră.  
Acum cînd examenele şi grijile au 
rămas în urmă, absolvenţii îşi împăr-
tăşesc nostalgic amintirile, dar fac şi 
unele concluzii. 

Împreună cu ei au împărtăşit emo-
ţiile de bucurie familiile şi persoanele 
dragi. „Sînt foarte fericită să-mi văd 
astăzi nepotul, după patru ani de stu-
dii, cu diploma în mînă şi serviciul 
asigurat. Comparativ cu semenii lor, 
cred că au un avantaj faţă de cei care 
absolvesc o instituţie civilă”, a zis Ana 

Strungaru, mătuşa unuia dintre absol-
venţi. 

Conform colonelului Mihail Bucliş, 
comandant-rector al Academiei Milita-
re “Alexandru cel Bun”, instituţia care 

o conduce pune accent pe implementa-
rea formelor şi metodelor avansate de 
instruire, evaluare obiectivă, instruire 
integrată, forme interactive, situaţii 
de problemă, probleme tactice, exer-
ciţii practice în unităţile militare, toa-
te acestea fiind asigurate printr-o bază 
tehnico-materială bună, săli amenajate, 
laboratoare, săli sportive, bibliotecă 
electronică de specialitate etc.

Această instituţie a primit statu-
tul de academie la 1 noiembrie 2010, 
după o lungă istorie, începînd cu anul 
1992, cînd a fost creat Liceul Mili-
tar cu acelaşi nume. Ulterior, acesta 
a fost transformat în colegiu şi apoi 
în Institut Militar. Academia „Ale-
xandru cel Bun” este unica instituţie 
militară de învăţămînt din Republica 
Moldova. Ea este parte componentă 
a Сonsorţiului Parteneriatului pentru 
Pace al Academiilor Militare şi Insti-
tutelor de Securitate. Din anul 1992 
pînă în prezent Academia Militară a 
pregătit pentru componentele Forţelor 
Armate peste 1300 de ofiţeri la cinci 
specialităţi - infanterie, artilerie, trans-
misiuni, carabinieri şi grăniceri.

Locotenent Pavel Maftei

85 de locotenenţi pentru ţară
Piaţa Marii Adunări Naţionale a dat startul carierei de ofiţer pentru 85  

de absolvenţi ai Academiei Militare „Alexandru cel Bun”

Academia Militară a Forţelor Armate  a înscris o nouă pagină în isto-
ria sa  – promoţia a 16-a de locotenenţi. 85 de studenţi din cadrul Aca-
demiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” au primit diploma 
de absolvire şi gradul militar primar al corpului de ofiţeri „locotenent” în 
cadrul ceremoniei de absolvire organizată în piaţa Marii Adunări Na-
ţionale. prezent la eveniment, Marian lupu,  preşedintele interimar al 
Republicii Moldova, Comandant suprem al Forţelor Armate, a înmînat 
insigna „Militar eminent” celor mai buni absolvenţi. 
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Cursul de instruire a efectivului din rezervă a demarat la 
4 mai şi s-a încheiat la 24 iunie. Acesta a fost structurat 

în 5 module. Primul modul a inclus testarea iniţială a cur-
sanţilor; al doilea a durat 2 săptămîni şi a încadrat însuşirea 
regulamentelor militare, pregătirea tactică şi instrucţia fo-
cului; cel de-al treilea a cuprins pregătirea efectivului pen-
tru îndeplinirea stagiului în unităţile militare ale Armatei 
Naţionale; al patrulea a inclus stagiul în trupe; iar ultimul 
modul - evaluarea finală. „Cursul este foarte eficient şi mai 
ales important pentru cei care aspiră la serviciul militar pe 
contract, oferind o pregătire iniţială temeinică în arta mili-
tară”, zice locotenentul major Vladimir Covalenco, superi-
orul cursului.

Chiar dacă pentru mulţi dintre tineri viaţa militară a 
reprezentat o noutate, aceştia au reuşit să treacă cu uşu-
rinţă peste perioada de acomodare. Unsprezece din cei 15 
cursanţi au fost de sex  feminin.  Şi pe toate 11 le-am găsit 
înarmate cu curaj şi ambiţie în cea din urmă probă din eta-
pa finală a cursului – instrucţia trageri. Îmbrăcate în haină 
militară şi bocanci în arşiţa din poligon, acestea aşteptau 
cuminţi să le vină rîndul la tragerile din pistolul TT. Le-
am urmărit cum au ocupat poziţia pentru trageri şi priveau 
concentrate ţinta din adîncul poligonului.  Rezultatele au 
fost pe măsura lecţiilor învăţate şi instructajelor care se fac 
înaintea începerii seriei de trageri – bune! În mare parte, re-
zultatele se datorează muncii de calitate a plutonierului ma-
jor Aliona Bezman, instructorul fetelor pe parcursul celor 8 
săptămîni de instruire. „Ştiam din primele zile că fetele se 
vor descurca, pentru că niciuna nu s-a dat bătută. Începutul 
a fost mai greu. Prima zi în bocanci, în uniformă, în ca-
zarmă, primele alergări pe distanţa pe 1000 m. Este dificil 
pentru cei care fac aceste lucruri pentru prima dată. Dar, în 
scurt timp, absolut toate 11 au reuşit să intre şi să trăiască 
în ritm cazon”, zice plutonierul major Bezman, medaliată 
într-o serie de competiţii naţionale şi internaţionale. 

„Pot să zic că mi-a fost simplu să mă acomodez cu rigo-

rile cazone, probabil din motivul că sînt o fire căreia-i place 
riscul”, zice Vera Popa. Adică, cursant Vera Popa, adaugă dîn-
sa după o pauză de cîteva secunde şi mă priveşte cu calmul, 
zîmbetul şi înţelegerea specifice unei ... profesoare. Vera a 
absolvit filologia, dar aspiră la o funcţie în Armata Naţională. 
„Instituţia militară îţi oferă un loc de muncă sigur şi un salariu 
mai mare decît cel al unui profesor. Nu am stat prea mult pe 
gînduri atunci cînd mi s-a oferit o slujbă în Armata Naţională. 

Sper să susţin toate testele şi aştept 
ziua în care voi depune jurămîntul 
militar”, zice cursantul Vera Popa. 

La ceremonia de absolvire a 
cursului de instruire a efectivului 
din rezervă a fost prezent colone-
lul Igor Gadîrcă, locţiitor coman-
dant Marele Stat Major al Armatei 
Naţionale, care a felicitat tinerii şi 
le-a urat baftă în serviciul militar în 
unităţile în care au primit reparti-
ţie.  „Armata Naţională are nevoie 
de cadre tinere şi competente care 
să continue procesul de reformare 
militară. Dumneavoastră aţi de-
monstrat că sînteţi pregătiţi pentru 
serviciul militar, de aceea, vă do-
resc baftă şi multă abnegaţie”, zice 
colonelul Gadîrcă. 

Locotenent major 
Inga Mihailova

Armata îşi suplineşte  
rezerva de personal

Faza întîia a jocurilor, cea raională, a 
debutat în luna mai şi a durat pînă în 

iunie. Faza a doua a reunit în competiţii 
echipele cîştigătoare la nordul, sudul şi 
centrul Moldovei. Din loturile sportive 
au făcut parte 11 tineri şi doi superiori 
gata să se întreacă pe parcursul a 2 zile şi 
în acelaşi timp să guste din viaţa cazonă. 
La poligonul Brigăzii „Dacia” s-a dispu-
tat cupa între echipele centrelor militar 
teritoriale  Cahul, Taraclia şi Unitatea Te-
ritorială Autonomă Găgăuzia. La centrul 
de instruire din Bălţi au intrat în com-
petiţii echipele centrelor militare Orhei, 
Bălţi, Soroca şi Edineţ. Iar la poligonul 
Bulboaca se întîlnesc echipele din raioa-
nele din centrul ţării - Chişinău, Ungheni, 
Străşeni, Căuşeni, Hînceşti. Elevii au fost 
înscrişi la 9 probe de concurs: alergări 
pe distanţele 100m şi 1000m, tracţiuni 
în braţe la bara fixă, aruncarea grenadei 
de mînă la distanţă,  ridicarea halterei, 
trageri din puşca pneumatică, tragerea 
otgonului, ştafeta militară, instrucţia de 
front în componenţa plutoanelor, trecerea 
plutoanelor cu cîntec şi pas de defilare, 
victorina cu întrebări despre tradiţiile şi 
istoria armatei Moldovei şi la concursul 
„Anti-teror”. 

Pentru toate probele s-a stabilit un 
clasament pe echipe şi unul individual. 
Ocupanţii podiumului la sudul republicii 
este lotul Centrului militar-teritorial Ca-
hul, care a depăşit echipele din Taraclia 
şi Unitatea Teritorială Autonomă Găgău-
zia. La proba 100 m, primul loc la indivi-
dual a fost ocupat de Nicolai Cliovan din 
Taraclia. Tînărul zice că a rămas încîntat 
de organizarea acestor competiţii, pentru 
că astfel se oferă o reală posibilitate să 
cunoşti tineri de aceeaşi vîrstă din toată 
republica, dar şi să afli cîte ceva despre 

armată.  Iar nordul a fost „cucerit” de 
echipa Centrului militar teritorial Or-
hei, după luptele acerbe cu concurenţii 
din Bălţi, Soroca şi Edineţ. „Am luptat 
pentru a fi cei mai buni din probe, dar 
concurenţii au fost peste puterile noastre 
în anul acesta. La anul viitor vom reveni 
cu noi forţe”, zice Alexandru Cobîlaş, 
din Soroca.  Iar în perioada 7-8 iunie, la 
Centrul de instruire Bulboaca şi-au dat 
întîlnire 5 echipe din centrul republicii.

Pe lîngă probele de concurs, tinerii 
au avut posibilitatea să „guste” din viaţa 
cazonă – au trăit în corturi şi au mîncat 
terci ostăşesc. „Mi-a plăcut ritmul de 
activitate în cele două zile de competi-
ţii. Ne-am distrat, dar am simţit şi ce în-
seamnă spiritul de camaraderie”, afirmă 
Daniel Bejan, care va opta pentru cariera 
militară. 

Exerciţiile militar-sportive „Pe me-
leagurile natale” reprezintă, prin am-
ploarea şi complexitatea probelor de 
concurs, o importantă activitate sportivă 
educativ-militară. „Au fost întreceri de-
osebit de puternice, pentru că fiecare lot 
s-a pregătit minuţios şi a dorit să cîştige. 
Ne-am străduit să creăm tinerilor maxim 
de confort, astfel încît să dorească să se 
antreneze şi în competiţiile din anul vi-
itor”, zice locotenent-colonelul Viorel 
Miţelea, Centrul gestionare resurse de 
mobilizare.

Spartachiada recruţilor este structura-
tă în 3 etape: raională, zonală şi republica-
nă. Faza finală a jocurilor se va desfăşura 
în perioada 22-24 august şi va antrena în 
competiţii doar trei echipe cîştigătoare. 
Participanţii au vîrsta cuprinsă între 16-
18 ani şi majoritatea urmează să fie în-
corporaţi în Forţele Armate. 
 

Recruţii dispută cupa la 
jocurile militar-sportive  
„Pe meleagurile 

natale”

După o lună şi jumătate de pregătire în poligonul de la Cahul, 
cei cincisprezece tineri preconizaţi pentru încadrarea în serviciul militar 
pe contract în Armata Naţională şi-au primit certificatele de absolvire 

a Cursului de instruire a efectivului din rezervă.

exerciţiile militar-sportive „pe meleagurile natale” 
revin în agenda activităţilor educativ-militare din ţară. 
ediţia din acest an a reunit echipe din toate raioanele 

republicii. 
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Militarii moldoveni au trecut 
cu brio şi de cea de-a doua 

etapă, de evaluare naţională, a 
exerciţiului în teren „scutul păcii 

2011”. la sfîrşitul perioadei de 
instrucţie a fost organizată o zi 

pentru reprezentanţii eşaloanelor 
superioare şi mass-media locală.

Şi în acest an, pacificatorii moldoveni 
au dat dovadă de profesionalism în cadrul 
aplicaţiilor „Scutul Păcii” şi au primit doar 
aprecieri pozitive din partea evaluatorilor 
naţionali şi internaţionali. „Militarii mol-
doveni ne-au demonstrat şi în acest an că 
sînt profesionişti - zice Jerry Baird, condu-
cătorul contingentului militar al Gărzii Na-
ţionale din Carolina de Nord.  Am fi ono-
raţi să avem alături de noi, într-o operaţiune 
de menţinere a păcii, această companie 
din cadrul Batalionului 22 de Menţinere 
a păcii”. Dumnealui a menţionat în acelaşi 
context că în cadrul batalionului moldove-
nesc de menţinere a păcii există un corp 
de sergenţi bine pregătit, care poate ac-
ţiona eficient în orice teatru de operaţii. 
„Pe parcursul exerciţiilor, am organizat o 
serie de scenarii pentru corpul de sergenţi 
şi aceştia au demonstrat maturitate în pre-
gătire, impresionîndu-ne prin capacitatea 
de acţiune fără sprijinul comandantului de 
pluton”, subliniază Baird. 

Exerciţiul în teren “Scutul Păcii”, în 
anul 2011, a presupus desfăşurarea celei 
de-a doua etape – naţionale – a evaluării 
potrivit Conceptului Capabilităţilor Opera-
ţionale (OCC). În aplicaţii au fost antrenaţi 
peste 160 de militari ai Armatei Naţionale 
şi 16 militari ai Gărzii Naţionale din Caro-
lina de Nord, SUA.

“Această evaluare 
ne va oferi mandatul 
de participare 
în misiuni internaţionale”
Importanţa exerciţiului “Scutul Păcii” 

rezidă în  realizarea procesului de evaluare 
a subunităţilor declarate de Republica Mol-
dova pentru participare în misiuni de men-
ţinere a păcii internaţionale. “Această eva-
luare este foarte importantă nu doar pentru 
Armata Naţională, ci este o misiune a ţării, 
pentru că reprezintă biletul care ne va per-
mite să participăm în misiuni internaţionale 
alături de partenerii noştri. Republica Mol-
dova doreşte să devină nu doar consumator, 
ci şi furnizor de securitate, în pofida bugetu-
lui actual auster al ţării. Iar această evaluare 
ne va oferi mandatul de participare a unor 
subunităţi ale Armatei Naţionale în misiuni 
internaţionale. Dumneavoastră veţi fi aceea 
care, la necesitate, veţi reprezenta ţara în 
operaţiuni de menţinere a păcii peste hota-
re. Sînt mulţumit de rezultatele pe care le-
aţi înregistrat pînă la această dată, dar mai 
avem de lucru în sensul perfecţionării cali-
tăţilor de luptători. Sînt încrezut că, în anul 
viitor,   vom trece cu brio şi de evaluarea in-
ternaţională”, zice ministrul Apărării, Vita-
lie Marinuţa. În acelaşi context, ministrul a 

mulţumit reprezentanţilor Gărzii de Onoare 
din Carolina de Nord pentru suportul acor-
dat în pregătirea militarilor moldoveni.  

Armata Naţională a  aderat la iniţiativa 
Conceptului Capabilităţilor Operaţionale, 
zis OCC, în anul 2008. Acest concept este 
un instrument de colaborare în cadrul Pro-
gramului Parteneriat pentru Pace, exprimat 
prin implementarea standardelor occiden-
tale în instruirea şi evaluarea subunităţilor 
declarate de a participa în operaţiuni mul-
tinaţionale de menţinere a păcii. În acest 
an, după parcurgerea evaluării de nivelul 
I, etapele naţională şi internaţională, des-
făşurate în perioada 2008-2010, scenariul 
exerciţiilor s-a mărit în complexitate. În 
anul curent, militarii noştri au fost testaţi în 
35 de incidente simulate de către partenerii 
internaţionali în comun cu militarii noştri, 
astfel s-a dorit acoperirea celor mai diverse 
forme de  acţiuni ostile care pot fi întîlnite 
pe cîmpurile de luptă. 

Foc în Codru 
Scenariul exerciţiului a început cu 

asalt de mitraliere în vechea localitate Co-
dru, un loc unde ne-am trezit martorii unei 
succesiuni de evenimente parcă rupte din-
tr-un film de acţiune. Fiecare militar şi-a 
îndeplinit misiunea de parcă ar fi făcut-o 
de zeci de ori. Exerciţiul a constat în mo-
nitorizarea unei localităţi în care s-au sem-
nalat diversiuni ale unor grupări teroriste. 
După multe schimburi de foc, urmăriţi de 
ochii vigilenţi ai colegilor americani, mili-
tarii au încercat să-şi atingă obiectivul din 
prima încercare, respingînd atacul insur-
genţilor. „Acţiunea nu a fost dificilă, avînd 
în vedere perioada lungă  de instrucţie în 
poligon”, zice sergentul Valentin Drăguţă. 
Plutonierul Andrei Cojocaru, locţiitor co-

mandant pluton, a făcut parte dintr-o altă 
grupă de militari care, la cîteva sute de me-
tri distanţa de primul loc de acţiune, a de-
monstrat acţiuni de respingere a atacurilor 
la punctele de control. În cele cîteva săptă-
mîni de antrenamente, militarii au primit 
vizita mai multor grupuri de rebeli, care au 
avut ca obiectiv atacul asupra forţelor de 
menţinere a păcii din zonă şi destabiliza-

rea situaţiei.  „Toate situaţiile simulate în 
cadrul exerciţiilor sînt aproape de realita-
tea unui teatru de operaţii. Complexitatea 
exerciţiului ne-a angajat la maximum, din 
toate punctele de vedere”, zice plutonierul 
Cojocaru care face parte din subunitatea 
evaluată din debutul aplicaţiilor. 

Momentele tactice se succed cu repe-
ziciune şi însufleţesc perimetrul înglodat al 
poligonului bătut de ploi în ultimele zile.  

Deşi ploaia i-a urmărit încă de la sosire, 
militarii au strîns din dinţi şi au efectu-
at toate activităţile prevăzute în planul de 
desfăşurare cu şi mai mult suflet. „Ploaia 
parcă a făcut parte din scenariu. Cred că an-
trenamentele în diverse condiţii climaterice 
conduc la consolidarea pregătirii noastre”, 
afirmă locotenentul Sergiu Saşco. Chiar şi 
pentru cele trei fete, care au făcut parte din 
pluton,  ploaia nu a fost o piedică în rea-
lizarea misiunilor. „Nu ne-am putut permi-
te să rămînem în urma băieţilor, pentru că 

armata este armată pentru toţi şi misiunea 
a fost aceeaşi pentru fiecare dintre noi”, a 
zis, remarc, ca un adevărat militar caporalul 
Natalia Gangan, numită în cadrul plutonu-
lui la funcţia puşcaş. „Îmi place instrucţia, 
particip în toate acţiunile tactice cuprinse în 
exerciţiu şi sînt motivată să rămîn în com-
ponenţa subunităţii evaluate”, zice Natalia 
Gangan. Misiunea a fost îndeplinită cu suc-
ces. Locţiitorul comandantului subunităţii, 
locotenent major Ianăc Deli, zice că „reu-
şita unei misiuni se sprijină pe cunoaştere, 
curaj şi experienţă, dar totodată, este depen-
dentă de tehnica din dotarea subunităţii. As-
pectul tehnicii învechite, care îngreunează 
misiunea pacificatorilor, este atins în cadrul 
discuţiilor şi de Baird care zice că „ dacă 
militarii moldoveni vor activa într-o misi-
une alături de ei, ar pierde mult din cauza 
înzestrării tehnice foarte modeste”. În pri-
vinţa modului de pregătire a militarilor din 
acest batalion, conducătorul contingentului 
militar al Gărzii Naţionale din Carolina 
de Nord preciza că a rămas impresionat de 
determinarea şi responsabilitatea militarilor 
pentru însuşi elementele de noutate şi de a 
le aplica pe timpul unei instrucţii prelun-
gite, într-un climat vitreg. „Efectivul sub-
unităţii este foarte determinat şi bine pre-
gătit pentru situaţiile dintr-un cîmp de luptă 
real”, zice Baird. 

Pornind de la spectacolul dat de mili-
tarii Batalionului 22, comandantul unităţii, 
maiorul Roman Ceban, ne-a dezvăluit cî-
teva aspecte de dincolo de cortină. Cum 
era de aşteptat, toate aceste rezultate au în 
spate ore lungi de antrenamente şi de pla-
nificare riguroasă. În spatele spectacolului 
este multă muncă. 

Maturitatea militarilor moldoveni 
şi-a spus cuvîntul şi în cadrul acestei eta-
pe a aplicaţiilor „Scutul Păcii”. În cadrul 
exerciţiilor a fost verificată şi pregătirea 
profesională a evaluatorilor Armatei Naţi-
onale, care, ulterior, urmează să participe 
la exerciţii similare de apreciere a pregă-
tirii pentru operaţiuni de pacificare a con-
tingentelor altor state. Conform raportului 
experţilor NATO, acest grup de militari 
moldoveni a fost apreciat cu calificativul 
„excelent”.

Locotenent major  
Inga Mihailova

„Scutul Păcii” – 
pasul spre misiuni internaţionale 
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sFAtul psihologului

cum să înlăturăm excesul 
în comunicare?
Eşti o persoană vorbăreaţă şi acest 

fapt îţi creează incomodităţi? În acest 
caz va trebui să reţii unele reguli ale co-
municării:

În primul rînd, obişnuieşte-te cu fap-
tul că, cu toate că ai ce spune şi eşti sigur 
că este foarte interesant, altcineva poate 
avea şi el o părere de spus. Ia o pauză 
după ce ai făcut un comentariu. Aşteaptă 
o reacţie la cele expuse de tine.

În al doilea rînd, învaţă să asculţi. A 
auzi şi a asculta sînt lucruri diferite. Ni-
meni n-ar dori să discute cu o persoană 
care nu ştie să asculte.

În al treilea rînd, pune întrebări. În 
acest fel îţi exprimi interesul faţă de in-
terlocutor, astfel contribuind la partici-
parea acestuia la discuţie.

Nu uita că dialogul are loc acolo unde 
discută două persoane. Dacă tinzi să laşi 
interlocutorului tău o impresie pozitivă, 
în timpul unei discuţii cantitatea de re-
plici ar trebui să fie egală pentru ambele 
părţi (se referă şi la persoanele timide).

Un interlocutor plăcut este unul ce 
ştie să asculte, de aceea, dacă vrei să 
laşi o impresie bună, lasă şi altora spa-
ţiu într-o conversaţie.

 
cum să te debarasezi 
de timiditate?
Se întîmplă că simţi cum te trec fiorii 

doar la gîndul că ar trebui să zici ceva? 
Observi cu groază că te implici în discu-
ţie mai puţin ca oricine? Te deranjează 
că nu ai ce zice? La un moment dat te 
copleşeşte o fantezie, precum că nu eşti 
destul de competent în tema dată sau pă-
rerea ta nu prezintă nici un interes? Nu 
este prea uşor să-ţi depăşeşti timiditatea. 
Este nevoie de timp şi efort.

Dar dacă simţi că ai ce spune, doar 
că nu ai reuşit la moment să-ţi incluzi 
replica, aceasta este deja o performanţă 
remarcabilă.

Nu este necesar să-ţi organizezi din 
acest fapt un examen sau un experiment 
de teren pentru înlăturarea simptomelor 
timidităţii, nu face să te arunci într-o dis-
cuţie din “fierbinţeală” şi să te aştepţi că 
astfel vei începe să vorbeşti. Totul trebuie 
realizat treptat.

Începe cu faptul că timiditatea tre-
buie primită ca un fapt dat. Da, ai ase-
menea trăsătură de caracter. acesta eşti 
tu. Aceasta e firea ta.

Continuă cu crearea unui model 
pozitiv pentru tine însuţi. Sînt timid şi 
acesta este un lucru bun, dar nimic nu 
mă împiedică să mă perfecţionez. Sînt 
mulţumit de mine însumi.

Trebuie să decizi că ai vrea să te 
schimbi. Înscrie-ţi un punct în planul 
propriu. Spre exemplu, pe parcursul 
unui an să-ţi înfrîngi timiditatea.

În al patrulea rînd, înainte de a schim-
ba ceva, este necesar să realizezi scopul 
acestei modificări. Probabil că şi timidi-
tatea ta are unele plusuri şi nu face să te 
debarasezi de această calitate în totalitate. 
Cîntăreşte bine toate plusurile şi minusu-
rile timidităţii.

În al cincilea rînd, fii sincer cu tine 
însuţi, nu te voala precum că timiditatea 
nu are nimic comun cu tine, motivînd 
prin faptul că uneori eşti doar în indis-
poziţie sau că timiditatea nu ar avea nici 
un plus.

În al şaselea rînd, fă-ţi notiţe privind 
schimbările pe care le-ai remarcat în 
comportamentul tău.

Planul privind lucrul individual este 
realizat. A sosit timpul să cercetăm reco-
mandările privind înlăturarea manifestă-
rilor exterioare ale timidităţii.

1. Venind în întîmpinarea unei cunoş-
tinţe, salut-o primul. Astfel te vei obişnui 
să te manifeşti primul. nu este necesar să 

te obligi spre continuarea conversaţiei. A 
te saluta înseamnă a manifesta interes.

2. Intră în contact cu trecătorii în 
stradă întrebînd “cît este ora?” sau soli-
cită ajutorul în orientarea spre o direcţie 
anume. O asemenea discuţie nu obligă. 
Nu-ţi fie teamă să concretizezi. 

3. Nu ceda atunci cînd cineva, ob-
servînd timiditatea ta, încearcă să te giu-
giulească sau să manifeste milă, de ge-
nul “eşti atît de drăguţ, tăcut etc.”, Acest 
lucru îţi va dăuna. O asemenea atitu-
dine va solidifica ideea precum că eşti 
o persoană inutilă şi că eşti demn doar 
de compasiune. Fii ferm în respingerea 
atentărilor asupra spaţiului tău personal, 
spre exemplu, prin exprimarea: “Vor-
beşti despre tine?”, sau “Nu-mi este plă-
cută o asemenea atitudine. Nu te adresa 
în felul acesta!”. Nu-ţi fie teamă să ofen-
sezi. Protejează-ţi spaţiul propriu. 

4. Ştiind că o să te afli într-o anumită 
companie, pregăteşte-te din timp, încear-
că să-ţi aminteşti despre ce se vorbeşte, 
de obicei, în cercul acestor persoane. 
Documentează-te la necesitate, pune-ţi 
în funcţiune imaginaţia. Aflîndu-te în 
mediul unde se comunică, încearcă să 
porneşti o discuţie pe o temă ce te intere-
sează prin expresia următoare: “ astăzi 
am fost martorul  cutărui fapt; am auzit 
că...; am citit despre...”.

Fii pregătit pentru faptul că, o ase-
menea trăsătură precum e timiditatea 
nu poate fi înlăturată sau diminuată mo-
mentan. Va fi nevoie de mult efort. Ţine 
minte, oricine poate greşi, însă nu orici-
ne îşi va face griji din acest motiv.

secretele contactului
La secretele contactului se referă 

atît prezenţa zîmbetului în expresia feţei 
şi o privire binevoitoare, cît şi limbajul 
corpului.

Ţinuta trebuie să fie deschisă. Adi-
că trebuie să semnalizeze interlocuto-
rului despre faptul că eşti pregătit să-l 
înţelegi şi  apreciezi. Ţinutele negative 
pentru stabilirea unei comunicări sînt 
următoarele: poza picioarelor încrucişa-
te (ce indică agresivitate sau nedorinţă 
de a comunica), mîinile încrucişate sau 
poziţionarea acestora la braţ  (parcă ar 
spune “ei, ce mai doreşti?”), sprijinirea 
bărbiei în palmă (denotă o imagine de 
plictiseală). Corpul trebuie “deznodat”, 
eliberat şi  descătuşat. Sînt cazuri cînd 
cuvintele spun una (îmi place să comu-
nic cu tine), iar poza interlocutorului 
spune opusul (de m-aş descotorosi mai 
repede de acest tip sîcîitor).

Există o accepţiune cum ar fi corela-
rea. Acest fapt ajută la dispunerea tacită 
a interlocutorului spre comunicare. Este 
foarte simplu. Poţi corela cu interlocu-
torul prin copierea respiraţiei acestuia, 
repetînd tactul inspiraţiei şi expiraţiei. 
Nu face însă să-ţi aţinteşti privirea asu-
pra toracelui acestuia, este de preferat 
să observi mişcarea unui fir de păr sau 
aburii într-o perioadă rece.

Poţi corela prin copierea mişcărilor 
sau gesturilor partenerului de conversa-

ţie. Spre exemplu, interlocutorul îşi tre-
ce mîna prin coafură, la cîteva secunde 
diferenţă, fă un gest asemănător. Esenţi-
alul este, să nu pară o parodie.

O altă variantă ar fi corelarea ţinute-
lor. Două persoane se pot simţi conforta-
bil abordînd aceeaşi ţinută a corpului.

Deseori se poate observa cum două 
persoane, un timp destul de îndelungat, 
comunică sau pur şi simplu stau alături şi 
copiază involuntar ţinuta şi gesturile.

Încetarea contactului poate fi reali-
zat la fel de uşor, spre exemplu, în tim-
pul convorbirii privind la vehiculele ce 
parchează în faţa geamului sau abordînd 
o poziţie “agresivă”, sau întreruperea 
permanentă a interlocutorului.

Într-o conversaţie trebuie reţinută 
balanţa între cele spuse şi cele ascul-
tate, doar în acest caz ambii interlocu-
tori vor avea sentimentul comunicării 
împlinite, desăvîrşirii şi expunerii com-
plete, senzaţia înţelegerii şi acceptării 
reciproce. 

Plutonier major  
Angela PrIhodCenCo,
sociolog-psiholog netitular  

la Centru topografic militar

Cum să devii un interlocutor plăcut

Pentru toți bărbații care au trecut prin militărie, 
anii de armată rămîn în amintire ca o etapă de 

inițiere, ca un start în viața matură, care este plină 
de greutăți și bucurii, succese și dezamăgiri. Și în 
dependență de felul în care vei trece această etapă, 
va fi și restul vieții. De aceeași părere este Viorel Ur-
sachi, fost militar al Armatei Naționale, locuitorul 
satului Rublenița, raionul Soroca. Chiar dacă a tre-
cut mult timp de cînd a dezbrăcat uniforma milita-
ră, el n-a uitat anii de armată și este mereu gata să-și 
apere patria.  

Dumnealui a îndeplinit serviciul militar în Bri-
gada I Infanterie Motorizată. Din momentul cînd 
a pășit pentru prima oară pragul unității militare, 
dragostea de armată i-a intrat adînc în inimă și nu 
a dispărut pînă în prezent. ”Dacă sincer, înainte să 
ajung în unitate, mă așteptam la mai multe greutăți 
ce țin de viața cazonă, dar totuși eram gata să fac 
acest pas. Am rămas plăcut uimit de condițiile și de 
oamenii care se aflau acolo. Din primele zile m-am 
acomodat la noile condiții de trai și am stabilit 
relații de prietenie cu toți militarii în termen. Erau 
băieți foarte buni. Pe parcursul serviciului, între noi 
a existat un sprijin reciproc extraordinar. Am fost 
toți pentru unul și unul pentru toți”, își amintește cu 
nostalgie Viorel Ursachi. Dînsul a fost repartizat în 
campania de geniști, subunitate în care mai mult ca 
oriunde contează sprijinul și ajutorul camarazilor. 

La întrebarea: ”Ce eveniment din armată a fost 
pentru dumneavoastră cel mai impresionant?”, Vi-
orel răspunde cu zîmbet: ”Nu pot să vorbesc despre 
unul. Au fost mai multe... Depunerea jurămîntului, 
primele trageri, participarea la aplicațiile militare, 
deminările, tradițiile soldățești... Toate acestea au 
condus la crearea personalității mele și mi-au ră-
mas în suflet.

Într-adevăr, a avut parte de un serviciu inte-
resant, pe parcursul căruia a avut ocazia să aplice 
cunoștințele sale teoretice. Odată, împreună cu 
un ofițer, a neutralizat munițiile din timpul celui 
de-al Doilea război mondial, găsite de localnici în 
orașul Sîngerei. A participat la aplicațiile de la Cen-
trul de Instrucție Bulboaca, unde a dat dovadă de 
cunoștințe bune în specialitatea pe care o practica 
în armată. Acum are doar amintiri plăcute de aceas-
tă perioadă a vieții. Dar regretă un singur lucru, că 
a ratat parada militară din capitală. ”A fost o selecție 
serioasă. Ofițerii alegeau soldații după anumiți 

parametri. Toți participanții trebuiau să fie de sta-
tură înaltă. Mie nu mi-au ajuns doi centimetri în 
înălțime ca să mă încadrez în aceste criterii. M-am 
indispus, pentru că majoritatea prietenilor mei au 
participat la această paradă”, povestește acum zîm-
bind Viorel Ursachi. 

Pe parcursul serviciului, Viorel a primit gradul 
de sergent și se gîndea la cariera de militar. Însă, 
cînd i-a venit termenul să plece acasă, s-a întors la 
părinți și la cei trei frați ai săi ca să le acorde o mînă 
de ajutor. A început din nou să trăiască viața de ci-
vil. Dar în scurt timp, a înțeles cît de mult înseamnă 

pentru el uniforma și a hotărît din nou să fie la stra-
ja poporului, numai că de data aceasta în calitate de 
polițist în orașul Soroca.  

În cariera sa de polițist au fost multe momente 
dificile în care Viorel Ursachi a fost nevoit să apli-
ce cunoștințele obținute în armată. ”Într-o zi, co-
misariatul nostru a primit un apel din satul Regina 
Maria, raionul Soroca. În timpul lucrărilor agricole, 
locuitorii acestui sat au depistat muniții din timpul 
celui de-al Doilea război mondial, care puteau să ex-
plodeze în orice clipă. Eu, împreună cu colegii mei, 
am fost mobilizați pe alarmă. Ajuns la fața locului, 
am întreprins toate măsurile de securitate, învățate 
în armată și am rămas să așteptăm geniștii din Bri-
gada ”Moldova”, care trebuiau să vină la locul soli-
citării. Am fost plăcut surprins cînd i-am întîlnit pe 
camarazii mei, cu care am îndeplinit serviciul mili-
tar și care au rămas în armată pe contract. I-am dat 
o mînă de ajutor și împreună cu ei am scăpat sătenii 
de pericol”, povestește zîmbind Viorel.

Au mai fost multe situații complicate în viața sa, 
dar a reușit să le rezolve pe toate cu brio. După cum 
susține Viorel, ”toate datorită disciplinei și educației 
militare”. După cîțiva ani de slujbă în poliție, a luat 
decizia să se elibereze din această structură ca să-i 
acorde mai mult timp familiei sale. Acum are o 
mică afacere. Mai exact un magazin mic lîngă pro-
pria casă. Tot timpul liber îl consacră educației celor 
doi feciori. El speră că va veni timpul cînd și aceștia 
vor deveni buni apărători ai patriei. Deși deja este 
civil, uniforma pentru el rămîne un lucru sacru, un 
simbol al bărbăției, pe care o păstrează cu mare gri-
jă și nu exclude faptul că va veni odată timpul și o 
va îmbrăca din nou. 

Dmitrii Vosimeric

Anii de armată nu se uită

Adeseori problemele ce ţin de comunicare apar din două motive polare: 
vorbăria excesivă sau timiditatea. Astfel, celor vorbăreţi le este mai uşor 
să suporte izolarea colectivă,  în avîntul lor de comunicare neavînd timp 

de a se gîndi la faptul de ce oamenii îi evită, iar cei timizi au mai mult timp 
la dispoziţie în momentul ezitării pentru a se îndoi.    
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Situaţia Moldovei în a II-a jumătate a se-
colului al XV-lea era deloc uşoară, ţara fiind 
permanent în luptă pentru a-şi menţine inde-
pendenţa. În această complicată situaţie, Şte-
fan cel Mare apare ca un mare şi iscusit diplo-
mat, iar atunci cînd diplomaţia nu mai putea 
servi şi trebuia să pună mîna pe arme, el s-a 
dovedit a fi un mare comandant de oşti. Avea 
de întreţinut legături politice cu o serie de sta-
te: Polonia, Lituania, Rusia, Ungaria, Turcia, 
Hanatul din Crimeia.

Că Ştefan devenise un nume notoriu prin-
tre suverani şi popoare, realizînd fapte mari cu 
mijloace mici, avea să susţină în „Istoria Sta-
tului Rus” şi istoricul rus Caramzin: „În acea 
vreme a apărut un nou stat de seamă în veci-
nătate cu Lituania şi care a devenit obiectul 
politicii lui Ivan al III-lea ... Ştefan al III-lea 
cel Mare s-a arătat curajos în primejdie, tare 
în nenorocire, modest în fericire”.

Contemporanii lui Ştefan cel Mare au avut 
ocazia nu o dată să-l admire în faimoasele sale 
campanii de luptă cu turcii, tătarii, ungurii şi 
leşii, de unde i-au parvenit domnitorului mol-
dovean încă în timpul vieţii titlurile onorabile 
de cel Mare şi Viteaz. Regele Sigismund al 
Poloniei, martor ocular al dezastrului din Co-
drii Cosminului,  i-a atribuit încă de pe atunci 
numele de Ştefan cel Mare, iar cronicarul Ma-
carie îl numeşte la 1452 „Ştefan voievod cel 
viteaz”.

Prin victoria de la Vaslui (1475), marele 
domn al Moldovei a intrat în circuitul istoriei 
universale. Prin înfrîngerea unei armate atît 
de mari şi a unui comandant atît de vestit ca 
paşa Suleiman, s-a dat o lovitură grandioasă 
turcilor, redobîndindu-se speranţa şi posibili-
tatea înlăturării pericolului turcesc, care agi-
ta toată lumea europeană contemporană. Mai 
mult chiar, dezastrul turcilor e confirmat şi de 
cronicarii turci, care descriu înfrîngerea lui 
Suleiman paşa. „A făcut mulţi martiri - scrie 
Nensi - şi foarte mulţi au rămas prizonieri”.

„Ştefan îi bătu şi alungă peste Dunăre - 
confirmă Angiolello, vistiernicul lui Maho-
med - unde mulţi au fost omorîţi şi mulţi oa-
meni de frunte au fost făcuţi prizonieri, mulţi 
s-au aruncat în apă şi s-au înecat”.

La acea vreme, victoria de la Vaslui repre-
zenta triumful întregii lumi creştine. Nimeni 
nu se aştepta la o victorie atît de fulgerătoare.

Personalitatea lui Ştefan a devenit în ochii 
contemporanităţii un mit viu, iar Ţara Moldo-
vei se stabilise pe picior egal cu marile puteri 
ale lumii.

Despre personalitatea şi domnia marelui 
voievod s-au scris o sumedenie de lucrări isto-
rice,  turnate filme artistice, dedicate cîntece şi 
poezii. Numele strălucitului domnitor a intrat 
în toate enciclopediile lumii, prin care a adus 
faimă Ţării Moldovei.

Printre primele enciclopedii româneşti, care 
deja a devenit o raritate bibliografică, se numă-
ră şi Minerva, enciclopedie română apărută în 
1930, la Cluj. În acest volum cu 977 de pagini, 

găsim informaţii interesante şi utile despre 
Ştefan cel Mare, unele dintre care sînt chiar 
inedite. Iată ce ne relatează această lucrare 
importantă despre marele domnitor: „Şte-
fan al III-lea cel Mare (aprilie 1457- 2 iulie 
1504), fiul lui Bogdan al II-lea şi al doam-
nei Oltea, după ce învinse cu ajutorul lui 
Vlad Ţepeş la Orbic şi Doljeşti pe Petru Aron, 
ucigaşul tatălui său, intră în Suceava, unde fu 
recunoscut de mitropolitul ţării şi boieri.

Petru fugi în Polonia. Primul gînd al lui 
Ştefan a fost organizarea unei armate regula-
te. îl găsim apoi atacînd Polonia, pentru că îl 
adăpostea pe Petru Aron. După împăcarea lui 
Ştefan cu polonii (1459), Petru fugi la secui. 
Ştefan îl urmăreşte şi aici (1461). În 1462, cu 
expediţia lui Mohamed împotriva lui Vlad Ţe-
peş, încearcă să ocupe Chilia pierdută de Petru 
Aron Vodă, dar fără succes. S-a ales numai cu 
o rană la picior pentru întreaga viaţă. N-a pu-
tut-o ocupa decît în 1465. Ocuparea Chiliei, 
pe care regele o considera ungurească, prădă-
ciunile în secuime şi răscoala încurajată de el, 
hotărî pe Matei Corvinul să facă o expediţie în 
Moldova pentru pedepsirea lui Ştefan şi înlo-
cuirea lui cu Petru Aron. Suferi însă un adevă-
rat dezastru la Baia (1467). Ştefan, victorios, 
putu să intre în voie în Ardeal, să-l prindă şi 
să-l decapiteze pe Petru Aron. Pe tătarii, care 
năvăliră în  Moldova (1469), îi învinse la Lip-
nic. În Ţara Romînească a fost nevoit să poarte 
războaie împotriva lui Radu cel Frumos, pus 
de Mohamed în locul lui Vlad Ţepeş (1462). 
Ştefan nu putea să tolereze aici pe un supus 
al turcilor. În 1470, arse Brăila. Radu, ca răs-
puns, năvăli în Moldova (1471), dar oastea 
lui fu zdrobită la Soci. În 1473, Ştefan dădu 
lovitura hotărîtoare. În cursul apei, învinge pe 
Radu, care fugi la turcii de peste Dunăre, luă în 
prinsoare pe soţia şi fiica lui şi puse în scaunul 
domnesc pe Basarab Laiotă, ca să-l schimbe în 
curînd, după ce trece şi el de partea turcilor, cu 
Basarab cel Tînăr, zis Ţepeluş-Vodă. La aceste 
schimbări, turcii se hotărăsc să-l înlăture. Îi cer 
mai întîi tributul şi cetăţile de la Dunăre, apoi 
intră în Moldova. Ştefan le ţinu calea la Podul 
Înalt (Vaslui), zdrobi oştirea turcească într-o 
strălucită victorie (10 ianuarie 1475). În aştep-
tarea răzbunării sultanului, Ştefan se împăcase 
cu regele Matei (1475), obţinînd ca feude Ci-
reul şi Cetatea de Baltă în Ardeal. În expedi-
ţia întreprinsă  în 1475, Mohamed se mărgini 
cu ocuparea Crimeii. abia în vara următoare 
(1476) intră în Moldova. Lupta se dădu la Va-
lea Albă (în codrii Neamţului). Ştefan a reuşit 
să-şi scape din această luptă ucigaşă partea cea 
mai mare a oştirii sale, pierzînd numai 200 de 
ostaşi şi 800 de prizonieri, tunurile şi carele, 
pe cînd 30 de mii de turci au rămas morţi pe 
cîmpul de luptă. Încercarea turcilor de a cuceri 
cetăţile Suceava şi Neamţ au dat fiasco şi ast-
fel falnicii ostaşi ai lui Mohamed, cuceritorul 
Constantinopolului, au fost siliţi să părăsească 
ruşinos Moldova. În 1476, toamna, îl găsim în 
fruntea unei noi oştiri. împreună cu ardelenii, 

pătrund în Ţara Româ-
nească şi înlocuieşte 
pe Basarab cu Vlad 
Ţepeş. Acesta fu ucis 
însă în curînd de turci, 
care readuceau pe Ba-
sarab Laiotă. În 1477, 
Ştefan îl înlocuieşte 
încă o dată cu Basa-
rab cel Tînăr (Ţepe-
luş). Din nenorocire 
şi acesta trecu de par-
tea turcilor în 1479, 
luptîndu-se alături de 
ei pe Cîmpul Pîinii, 
iar în 1481 încearcă 
să recîştige tot cu ajuto-
rul lor Chilia. Ştefan îl bătu la Rîmnicul Să-
rat şi îl înlocui cu Mircea, dar la urmă rămîne 
pe tron pretendentul adăpostit în Ardeal,Vlad 
Călugărul (1482). Sultanul cel nou, Baiazid al 
II-lea, în 1484 cuceri prin surprindere Chilia şi 
Cetatea Albă, care n-au mai ajuns sub stăpîn-
ire românească decît în vremurile mai noi. În 
speranţa pentru un ajutor pentru a le recîştiga, 
Ştefan făcu personal închinare regelui polon 
la Calomeia (1485). Turcii, în acest timp, adu-
ceau pe un pretendent Haruet, fără să-l poată 
întrona. În a doua expediţie, Haruet îşi pierdu 
chiar capul, dar cele două cetăţi nu le-a mai 
putut recuceri. Neprimind ajutor de la Polonia, 
trebuia să renunţe la acest gînd, ceea ce a adus 
o îmbunătăţire în relaţiile cu turcii. Păstra încă 
şi posesiunile din Ardel, la Vad a pus chiar şi 
vlădîcă şi a zidit o biserică. În schimb s-au în-
răutăţit relaţiile cu Polonia. În 1490, Ştefan luă 
în stăpînire Pocuţia. Ca răzbunare, regele Al-
bert, în 1497, sub pretextul că-l ajută să recu-
cerească Chilia şi Cetatea Albă, intră în Mol-
dova, dar în loc să se îndrepte spre sud, se opri 
la Suceava, cu gîndul de a înlocui pe Ştefan cu 
fratele său Sigismund. Neputînd însă cuprinde 
cetatea, primi bucuros mijlocirea regelui ungur 
şi a voievodului ardelean, Bartolomei Dragfi 
„cuscrul” lui Ştefan cel Mare-pentru pace, se 
împăcă cu Ştefan şi se învoi să se reîntoarcă 
pe un drum stabilit pentru a nu prăda ţara. 
Nerespectînd acest drum, Ştefan îl ajunse din 
urmă şi în Codrul Cosminului (26 octombrie 
1497) îi zdrobi aproape întreaga armată.Vic-
toriei îi urmă răzbunarea. Ştefan dădu drumul 
turcilor şi tătarilor spre Polonia. Prădăciunile 
în această parte au ţinut doi ani. Moldovenii se 
înfăţişară şi sub zidurile Lembergului (actualul 
Lvov-Al.M). Abia în  aprilie 1499 se făcuse 
împăcarea. Albert recunoaşte pe Ştefan domn 
de sinestătător. De acum în colo, Ştefan nu mai 
purta războaie, nu se mai încredea în planurile 

creştinilor de a por-
ni noi lupte împotriva turcilor. Singurul lui act 
războinic a fost ruperea tratatului cu Polonia 
şi ocuparea din nou a Pocuţiei (1502). A murit 
în Suceava la 2 iulie 1504 şi e înmormîntat la 
mănăstirea Putna, ridicată de el. A fost cel mai 
mare stăpînitor din trecutul românilor, dotat cu 
cele mai alese calităţi politice şi războinice. În 
cei 47 de ani de domnie a ridicat Moldova la 
un prestigiu, pe care aceasta nu l-a avut nici-
odată.

A ştiut, în exterior, să-i lărgească hotare-
le, să afirme atitudine faţă de poloni, unguri 
şi turci; să-i asigure influenţa în Ardeal şi pro-
tectoratul asupra Ţării Româneşti; să-i poarte 
prin războaiele sale faima pînă la Veneţia. Iar 
în interior, să organizeze şi să desăvîrşească 
instituţiile sociale, politice şi bisericeşti, iniţi-
ate de predecesorii săi, să asigure o înflorire a 
comerţului şi a bunăstării generale. Mai mult 
decît atît, prin construcţii de biserici şi mănăs-
tiri (Putna, Humor,Voroneţ, Dorohoi, Popăuţi, 
Baia, Hîrlău, Iaşi etc, 44 la număr), protejarea 
meşteşugurilor şi a vieţii mănăstireşti, să pa-
troneze o strălucită şi originală epocă de cul-
tură şi mai ales de artă bisericească”.

Ştefan cel Mare era conştient de impor-
tanţa pe care o avea Moldova pentru apărarea 
Europei, ameninţată de invazia otomană. De 
aceasta îşi dădeau seama şi turcii. Îndemnînd 
pe hanul tătarilor să năvălească în Moldo-
va, sultanul Baiazid al II-lea îi scria în 1502: 
„Dacă tu vei avea în mînă Moldova, noi vom 
putea înainta liber în toate părţile lumii”.

Izvorîte din dragostea de ţară şi lucidita-
tea celei mai înalte cugetării, trei idealuri se 
înscriu cu litere de aur în testamentul Marelui 
Voievod: Crucea, Ţara şi Steagul! Toate aceste 
idealuri le păstrează cu sfinţenie Armata Naţi-
onală a Republicii Moldova.

Alexandru Moraru, 
Muzeul Armatei naţionale

lPagini de istorie
&

Realitatea istorică a personalităţii lui Ştefan cel Mare, figură au-
reolată de legende, descinde atît din documente, hrisoave, cro-
nici şi cîntece populare, cît şi din amintirea contemporanilor 

marelui voievod Ştefan cel Mare. gloriosul domn şi stăpîn al Moldovei, 
prin vitejia şi înţelepciunea sa, prin măiestria militară şi marea-i dra-
goste pentru poporul său, a ajuns să fie admirat încă din viaţă. Admirat 
de prieteni şi respectat de duşmani.

O enciclopedie veche 
despre marele voievod
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O felicitare pentru tine

Un sincer la mulţi ani locotenent-co-
loneilor Ion VUlpe, Alexandru 

JosAnU, locotenentului major Denis Ro-
tArU şi doamnei Ecaterina RUsU cu oca-
zia zilei de naştere. Viaţă lungă, fericire, 
sănătate şi iubire!

Cu respect şi înaltă apreciere, colecti-
vul Centrului mass-media militară.

La mulţi ani colonelului Mihail BU-
CLiş, comandant-rector al Aca-

demiei Militare „Alexandru cel Bun”. La 
mulţi ani, la multă fericire, la multă iubire, 
la mult noroc şi la multe dorinţe împlinite.

Cu respect,  
colectivul Academiei Militare  

şi colectivul Brigăzii „ştefan cel Mare”

Felicitări colonelului oleg CIUlCoV, 
comandantul Brigăzii „ştefan cel 

Mare”. să fiţi fericit, iubit şi să aveţi parte 
numai de raze de soare în viaţă. La mulţi 
ani!

Din partea colectivului  
Brigăzii „ştefan cel Mare”

Urări de sănătate, prosperitate şi bucu-
rii de la cei dragi pentru locotenen-

tul major Anatolii MirCEA, plutonierilor 
majori Marina MAnCoş, oxana MoCAn, 
plutonierilor tudor CHiGAi, Petru MAr-
tin, tatiana MArDAri, Anatolii BALiCA, 
sergentului inferior radion ŢĂrUş.

Cu respect,  
colectivul Brigăzii „ştefan cel Mare”

Multă sănătate, iubire, fericire şi un 
sincer la mulţi ani  locotenent-colone-

lului Dumitru MUDrEnCo, comandantul 
Batalionului de Gardă. trandafirii pe care 
i-aţi adunat în cununa vieţii astăzi să se îm-
pletească într-un buchet al împlinirii.

Cu respect,  
colectivul Batalionului de Gardă

Felicitări maiorului sergiu CÎrLAn,  
locotenenţilor majori tudor sCLiFos, 

oxana BotnAri, locotenentului Alexan-
dru Miron,  plutonierului adjutant sergiu 
roZDoVAn. sincere şi calde felicitări, 
urări de bine şi noi realizări frumoase. 

 Cu respect,  
colectivul Batalionului de Gardă

sincere felicitări locotenentu-
lui oxana BALAn şi plutoni-

erului ina CAtAnĂ.  Vă doresc 
un munte de sănătate, o mare de 
iubire şi un ocean de fericire! La 
mulţi ani!

Cu respect,  
locotenent major inga Mihailova

La mulţi ani locotenentului major ion 
PLEşCA, locotenenţilor Aliona 

ZArA, Alexandru EnE, Maxim BonDA-
ReV. Viaţa să vă dăruiască doar clipe de 
împliniri personale şi profesionale şi bucu-
rii de la cei dragi. 

Cu respect,  
colectivul Academiei Militare

Felicitări maiorului  Vasile LUnGU,  
locotenentului major Anton AnGHEL-

CeV,  plutonierului adjutant ion CErCAs. 
Lumină în sufletele şi în casele dumnea-
voastră, numai realizări frumoase şi paşii 
să vă conducă spre fericire. 

Cu respect,  
colectivul Brigăzii “Dacia”

sincere urări de bine plutonierului ma-
jor Vladimir Moroi şi domnului  ion 

rABACU. sănătate, fericire, iubire, gîn-
duri senine şi realizări frumoase.

Cu respect,  
colectivul Divizionului de Artilerie

La mulţi ani maiorului ion CUrA-
GĂU. să fiţi sănătos, să aveţi parte 

de succes în viaţa profesională şi personală 
şi să fiţi înconjurat de cei apropiaţi inimii 
dumneavoastră. 

Cu respect,  
colectivul Centrului operaţional de 

comandă

Revelaţie

E greu să mergi pe drumul vieţii 
Cu inima pustie,
E greu să suferi în tăcere
Şi nimeni să nu ştie.

Pe nisipul de la poartă
Am scris că te iubesc
Şi cîte vînturi au bătut 
De-atunci, nu-l risipesc.

Din inimă

Soldat Andrei Pînzari,  
Brigada „Ştefan cel Mare”

Te-am făcut pernă din stele,
Iar patul dintr-un nor,
Ca să adormi noaptea pe ele, 
Iubite puişor.

ion CotovIţChI

Scrisoare fiului

Bună ziua, dragul mamei,
Bună ziua, drag fecior,
Îţi scriu ţie o scrisoare
Eu cu lacrimă de dor.

Ştiu c-armata nu-i uşoară,
Ştiu că-ţi vine foarte greu
Dar înfruntă-le cu cinste,
Scumpul meu, ostaşul meu.

Că aşa-i de cînd e lumea,
Bărbatul de-i bărbat,
Pămîntul lui şi neamul 
Mereu le-a apărat.

Şi a ţinut hotarul 
În luptă grea închis,
Să nu-l treacă duşmanii
Nicicînd, nici chiar în vis.

Fă-ţi cinstit azi datoria,
Tot aşa cum şi-au făcut
Şi părinţii, şi bunicii,
Şi strămoşii mai demult.

Iar eu te aştept acasă
Şi mă uit mereu la prag,
Cînd o să apari în uşă
Mîndru, falnic ca un brad.

caporal Constantin SeCrIeru, 
divizionul de artilerie

Cu gîndul la tine 

Stau şi mă gîndesc la tine
Şi nu ştii cît mi-e de dor,
Cît mi-e dor de-a tale braţe
Şi zîmbetul fermecător.

Mi-aduc aminte clipa-n care
Eu ţi-am dăruit o floare,
O floare plină de parfum
Ce mi-o amintesc  şi-acum.

Nu mai eşti lîngă mine
Dar sper că te gîndeşti acum
La clipele cele frumoase
Ce nu le voi uita nicicum.

Andrei andronake

Iubirea e iubire -  
a fost şi va mai fi

Iubirea-i suferinţă,
Iubirea este foc,
Iubirea este viaţă,
Celor ce au noroc.
 Iubirea e un cîntec,
 Ce plînge ne-ncetat,
 Iubirea este rîul,
 Ce curge-n orice pas.
Ea curge-ntotdeauna,
Pe buze moi, frumoase
Pe sincere şi calde,
Ca la a mea mireasă.
 De se opreşte rîul,
 Se-opreşte viaţa-n loc,
 Speranţa mea se pierde
 Şi cred că n-am noroc.
Iubirea-i o comoară,
De nu o preţuieşti,
Întruna te omoară,
De vrei iar să iubeşti.

Am zis că mă las de tine, am zis că te uit şi voi arde în 
crematoriul minţii mele toate amintirile despre tine, însă ele se 
nasc din cenuşă precum pasărea Fenix şi, de fiece dată, nuanţa 
lor sentimental-influenţabilă e tot mai puternică şi tot mai vie.

Am zis că mă las de tine, că trag cortina ţesută din fire as-
pre de beznă, ca raza privirii ochilor tăi să nu-mi acopere chi-
pul, să nu mă chinuie în plăcerea aceea de blestem afrodisiac.

Am zis că mă las de tine, am zis că nu te mai ascult şi 
nici măcar aud vreodată, dar vocea ta-mi pătrunde firea şi-o 
aud mereu, e-n mine. Deşi doar mă priveşti-vorbeşti, deşi nu 
vorbeşti, îmi spui, mă blestemi să fiu al tău. 

Am zis că mă las de tine, am zis că mă omor doar să nu 
te mai ştiu şi să nu mai ştiu pe nimeni alta decît pe tine. Cînd 

a fost să stau pe margine de prăpastie şi să mă arunc în valu-
rile negre care-mi păreau dinţi hidoşi cu care are să mă rugu-
me moartea, cînd vedeam că de viaţă şi de tine mă desparte 
un petic de pămînt, ţi-am auzit vocea. Mîna-ţi aripă de înger 
mă oprise cu puterea ei de nimic care-mi părea titanică. Ai 
strigat:”Stai!” şi cu lacrimi de cristal în ochi mi-ai spus pentru 
prima dată: ”Te iubesc!”. Şi atunci mi-am spus: „De ce să mă 
las de tine cînd tu eşti a mea şi în afară de tine nu am nevoie 
de nimeni şi nimic şi lăsa-mă-voi de tine nicicînd. Şi împreună 
vom fi de-a pururea. 
 

eugen toMuz, 
Academia Militară „Alexandru cel Bun”

Am zis că mă las de tine

Soldat eugen doGArI, 
Brigada “Ştefan cel Mare”, Compania 5

Dacă …   

De aş dori ce vrei şi tu 
Vom fi-mpreună de acu,
De-am gîndi la fel mereu
Promit că voi fi al tău.

De m-ai privi măcar o dată
Ţi-ai uşura inima toată,
Vei trăi doar printre flori,
 Printr-ale dragostei culori.

Cînd eram mică, mama îmi spunea o 
poveste despre îngerii care trăiesc 

pe pămînt. Şi eu ascultam cu atîta interes 
şi o întrebam mereu cum să fac să văd 
şi eu un înger, pentru că mătuşa mea, 
cînd era mică, ar fi avut cîţiva prieteni 
îngeri pe nume Ada şi Eldara, cu care 
se juca şi care o povăţuiau. Unul dintre 
secretele de a le păstra prietenia era să 
nu divulgi despre existenţa lor printre 
oameni, în caz contrar, cel ce dezvăluie 
secretul va muri prematur. Vroiam şi eu 
atît de mult să am un îngeraş al meu care 
să mă povăţuiască, cu care să mă joc şi 
care să fie lipsit de orice viciu omenesc 
încît făceam exact cum aflase mama de 
la mătuşa mea – că trebuia să porneşti 
televizorul la miezul zilei şi să aştepţi 
pe ecranul alb să se ivească profilul unui 
îngeraş. Se zicea că ei singuri te aleg şi 
că nu trebuia să întruneşti calităţi anume 
ca să fii ales de ei. Am tot repetat încer-
carea de 5 ori, dar fără rezultat. Şi atunci 
am renunţat. Dar, această poveste mi-a 
încolţit în suflet iubirea de Dumnezeu. 
Mergeam în fiecare duminică la biserică, 
dar nu îl rugam pe Dumnezeu să-mi dea 

un îngeraş, ci să mă păzească de tot rău. 
Şi de fiecare dată cînd îi ceream ceva, îmi 
dădea. Atunci cînd credea el de cuviinţă. 
Dar mă întorc la mătuşa mea care discu-
ta cu îngeraşii, doar ea una văzîndu-i în 
odaia în care se jucau şi celelalte două 
surori ale ei, una dintre ele fiind mama 
mea. Şi odată mătuşa le-a zis secretul. 
Nu ştiu dacă e o simplă coincidenţă, dar 
mătuşa a decedat în chinuri nelumeşti 
la aproape 45 de ani şi odată cu ea s-a 
dus şi răspunsul la întrebarea care m-a 
frămîntat atîta – a fost acea poveste doar 
o născocire de copil sau s-a întîmplat pe 
adevăratelea şi se ascund printre noi în-
geraşi care ne veghează la momente de 
cumpănă, ne mîngîie pe cap atunci cînd 
lacrimi se preling pe obrajii noştri sau 
zîmbesc împreună cu noi. Uneori mă 
bat cu gîndul că nu am avut curajul s-o 
întreb pînă să plece, pentru că au fost 
atîtea zile cînd puteam să o fac, atîtea 
zile cînd ea mă chema ca să îmi mai 
citească cîteva versete din Biblie şi îmi 
explica sensul ascuns al celor scrise şi 
eram impresionate amîndouă de cîtă în-
ţelepciune se ascunde în cele cîteva rîn-

duri din cartea aceea groasă care era ca 
pîinea pentru mătuşa mea. Poate nu am 
întrebat-o şi pentru că fugea uneori de 
răspunsurile directe la întrebări. Era sin-
gură un mister care se cerea descoperit, 
dar noi nu l-am descoperit pînă la capăt. 
Abia pe la aproape 40 de ani am obser-
vat  că ea avea un ochi de culoare care 
bătea în verde şi pe al doilea mult mai 
închis. Şi întîmplarea m-a adus la gîndul 
că uneori cunoaştem mai multe despre 
oameni străini, decît despre cei apropiaţi 
nouă. Paradoxal, nu-i aşa? …

A fost odată un om care a cunoscut 
îngerii care sălăşluiesc printre oameni. 
Şi care se juca cu ei, îi asculta poveţele. 
Cei doi îngeri se numeau Ada şi Eldara. 
Aveau o unică condiţie în schimbul pri-
eteniei lor – aceea de a le păstra secretul 
… Fiecare dintre noi alege dacă să crea-
dă sau nu povestea, pentru că nu pot să 
vă confirm dacă este adevărat ori ba, dar 
adevărul se ascunde undeva în adîncul 
inimilor noastre. 

Irina MĂnuLeSCu 

Oameni şi îngeri 


