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Republica Moldova este certificată să participe 
în operaţiuni de menţinere a păcii cu mandat 

internaţional. Decizia a fost luată de grupul de experţi 
internaţionali, care în iunie 2012 au evaluat 

subunităţile Armatei Naţionale conform Conceptului 
Capabilităţilor Operaţionale (CCO).
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Republica Moldova are nevoie 
de o cooperare mai eficientă în domeniul 

securităţii naţionale

În ultimii ani, se discută mult des-
pre insuficienţa cooperării şi co-

ordonării acţiunilor între agenţiile şi 
autorităţile implicate în managementul 
sectorului dat,  impunîndu-se şi nece-
sitatea de a conştientiza rolul ce revine 
fiecărei structuri în parte. În acest scop, 
s-au întreprins şi se întreprind un şir de 
măsuri, pentru consolidarea dialogului 
interministerial şi sporirea capacităţii 
instituţionale a structurilor implicate în 
domeniul de securitate şi apărare.

Astfel, la iniţiativa Ministerului Apă-
rării, cu susţinerea Ambasadei statelor 
Unite ale Americii, în perioada 26-28 
februarie 2013, la Centrul European de 
studii în domeniul securităţii George 
C. Marshall din Garmish, Germania, 
se desfăşoară atelierul de lucru privind 
susţinerea finalizării reformei sectoru-
lui de securitate şi apărare al Republicii 
Moldova.

Activitatea reuneşte factori de de-
cizie din cadrul Consiliului suprem de 

securitate, Ministerului Apărării, de  in-
terne,  Ministerului Justiţiei, Afacerilor 
Externe şi integrării Europene, Finanţe-
lor, serviciului de informaţii şi securita-
te, Cancelariei de stat şi reprezentanţi ai 
societăţii civile.

Agenda evenimentului cuprinde 
recapitularea acţiunilor întreprinse în 
reformarea sectorului de securitate şi 
apărare, dar şi studierea experienţei in-
ternaţionale de implementare a strategi-
ilor în acest sector. specialiştii în materie 
de la Centrul Marshall, precum şi din 
alte structuri internaţionale prezintă su-
gestii, în vederea definitivării documen-
telor strategice în domeniul securităţii şi 
apărării, în condiţii de austeritate.

În cadrul discuţiilor desfăşurate în 
Germania, sper să găsim soluţii viabile 
pentru eficientizarea procesului de pla-
nificare şi implementare a acţiunilor, în-
tre diferite ministere şi agenţii guverna-
mentale, implicate în sistemul naţional 
de securitate şi apărare.

Editorial

Elaborarea şi implementarea unei politici naţio-
nale eficiente de securitate depinde de cooperarea 
existentă nu numai între componentele Forţelor 
Armate sau de structurile militarizate ale statu-
lui, dar şi de implicarea în acest proces a unui 
număr mare de instituţii guvernamentale, cît şi 
de participarea societăţii civile.

Vitalie MARINuţA, 
ministrul Apărării
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- Sub semnul căror realizări a 
decurs anul 2012 pentru unitatea 
pe care o conduceţi?
- Misiunea principală a Brigăzii de 

infanterie Motorizată „Dacia” ţine de 
pregătirea iniţială a tinerilor încorporaţi 
în rîndurile Armatei naţionale. Efecti-
vul este instruit pe parcursul a cinci 
săptămîni. Urmează depunerea jură-
mîntului de credinţă patriei şi reparti-
zarea tinerilor ostaşi în unităţile desti-
nate. Pentru batalionul de infanterie din 
cadrul brigăzii misiunea primordială 
rămîne pregătirea de luptă şi asigurarea 
activităţii cotidiene. 

O misiune importantă ce necesită 
maximă atenţie este acordarea sprijinu-
lui autorităţilor publice locale în caz de 
situaţii excepţionale. Grupul operativ 
mixt al unităţii este gata oricînd să ofere 
asistenţă la operaţiunile de deblocare/
evacuare a persoanelor sinistrate în pe-
rimetrul zonei de sud a republicii. 

 Pe parcursul lui 2012, Brigada „Da-
cia” a executat misiunile sale calitativ şi 
deplin. nu au fost înregistrate datorii la 
nivel de responsabilităţi. Militarii în ter-
men şi cei în bază de contract au depus 
maximum de efort, îndeplinind conşti-
incios obligaţiunile funcţionale şi de ser-
viciu. La finele anului am tras linie şi am 
făcut totalurile. Am văzut ce am realizat, 
unde am greşit şi ce mai avem de îmbu-
nătăţit. În 2012 am realizat lucruri utile, 

vizibile prin decizii bune, dar avem şi 
elemente ce ar trebui să le evităm pentru 
viitor. Bilanţul anului trecut ne determi-
nă să fim mai buni în 2013.

- Dacă se va trece la o armată 
profesionistă, cum rămîne cu in-
struirea iniţială a tînărului ostaş?
- Batalionul de instrucţie îşi desfă-

şoară activitatea în continuare. Oricum, 
trecerea completă la serviciul în bază de 
contract nu se va produce atît de brusc. 
Acest proces ar trebui să înregistreze 
succese cel tîrziu în 2017. Probabil în 
timp şi misiunea va fi revizuită de către 
conducerea Ministerului Apărării. Dar 

de ce să nu ne ocupăm de instruirea ce-
lor care vor completa rîndurile armatei 
profesioniste?

- Care este nivelul disciplinei 
militare în Brigada „Dacia”?
- Disciplina militară este unul din 

calificativele de bază ce caracterizează 
omul care îmbracă uniforma. Există ca-
zuri singulare de abatere de la normele 
militare care nu pot fi prevenite din timp. 
Pe parcursul lui 2012 s-au înregistrat trei 
cazuri de dezertare, două dintre ele s-au 
soldat cu reîntoarcerea militarului în 
timp de 24 h. În cazul celei de-a treia in-
fracţiuni, militarul a fost reţinut de către 
organele de poliţie, fiind condamnat la 
doi ani convenţional. La moment, per-
soana condamnată îşi îndeplineşte ser-
viciul militar în unitatea noastră pînă la 
expirarea termenului.

- În unitatea din Cahul sînt con-
centrate cele mai multe comunităţi 
etnice. Cum reuşiţi să evitaţi con-
flictele ?
- De la bun început încercăm să mo-

derăm situaţiile de dificultate printre 
tineri. Odată ce îmbracă haina militară, 
ei devin soldaţi în termen cu drepturi 
egale. 

Atenţie sporită acordăm şi activităţi-
lor cu persoanele încorporate din UTA 
Găgăuzia: găgăuzi, etnici bulgari din 
Vulcăneşti, Taraclia. 

O misiune importantă ce necesită maximă atenţie 
este acordarea sprijinului autorităţilor publice locale 
în caz de situaţii excepţionale. Grupul operativ mixt al 
unităţii este gata oricînd să ofere asistenţă la operaţi-
unile de deblocare/evacuare a persoanelor sinistrate în 
perimetrul zonei de sud a republicii. 

“
Colonel Oleg GuzuN:

„Bilanţul anului trecut 
ne determină să fim mai buni în 2013”
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... Deşi alocaţiile pentru apărare 
sînt mai mici decît necesităţile 
reale, Brigada “Dacia” are capaci-
tatea de a întreţine tehnica militară 
şi armamentul din dotare în stare 
funcţională.

“

- Are Brigada “Dacia” o strate-
gie prin care tinerii din uTA Găgă-
uzia să fie motivaţi să se înroleze în 
Armata Naţională?
- Lucrul acesta este realizat în mare 

parte de centrele militare teritoriale. 
Responsabilitatea noastră este să par-
ticipăm în cadrul zilelor recrutului cu 
acţiuni concrete, care prin urmare ar 
determina tinerii să opteze pentru servi-
ciul militar. Colaborarea durează de ani 
buni sub bune auspicii.

- Care sînt condiţiile de trai şi 
cum e cu finanţarea?
- Pentru că sîntem în toiul iernii, le 

datorăm ostaşilor căldură în cazărmi şi 
condiţii favorabile pentru activitate. 

Cît despre finanţare…Brigada nece-
sită alocaţii financiare mai mari. Mijloa-
cele cu care operăm în prezent sînt su-

ficiente doar pentru reparaţia cosmetică 
a unor încăperi. Pentru anul în curs de 
desfăşurare avem alocate surse băneşti 
pentru reparaţie, dar cu ceva economii 
vom reuşi mai multe lucruri. În aseme-
nea condiţii, soldaţii în termen vor putea 
face baie pe toată durata săptămînii, nu 
doar vineri, sîmbăta şi duminica. Deşi 
alocaţiile pentru apărare sînt mai mici 
decît necesităţile reale, Brigada “Dacia” 
are capacitatea de a întreţine tehnica mi-
litară şi armamentul din dotare în stare 
funcţională.

- În luna februarie unitatea mi-
litară aniversează 21 de ani. Enu-
meraţi punctele de referinţă în isto-
ria Brigăzii „Dacia”?
- Ziua de 24 februarie ne aduce emo-

ţii deosebite. specific unei sărbători, or-
ganizăm şedinţe festive şi neapărat un 
concert pentru tot efectivul unităţii. Cei 

destoinici se învrednicesc de medalii, 
cadouri de preţ şi diplome.

De-a lungul activităţii sale, efectivul 
unităţii a fost antrenat în exerciţii naţio-
nale şi internaţionale. Profesionalism şi 
tenacitate au demonstrat în timpul cala-
mităţilor naturale. De asemenea, milita-
rii noştri au participat activ la îndeplini-
rea misiunilor guvernamentale cum ar 
fi reconstrucţia mănăstirii Căpriana şi 
stocarea pesticidelor în Căuşeni şi Şte-
fan Vodă.

Mesajul meu pentru toţi militarii 
Brigăzii „Dacia” este să-şi servească 
exemplar Patria şi să urmeze faptele de 
glorie ale strămoşilor.

Locotenent 
Natalia ANDRONACHI
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Retrospectiva anului 1992 surprinde chipuri şi destine 
prin care este redată realitatea cruntă a războiului şi 

eroilor căzuţi în luptele de pe Nistru. 
Biografia lui Sergiu Ghervas este similară cu cea a mul-

tor tineri  din Republica moldova care au pledat pentru 
cauza naţională. Istoria îşi are începuturile foarte demult, 
atunci cînd bunica îl întreba ce vrea să se facă cînd o să 
crească mare. dorinţa lui era să devină militar. 

o perioadă de timp a practicat de sine stătător paraşu-
tismul şi artele marţiale. 

Nu a reuşit la o şcoală militară, dar studiile civile au ur-
mat după serviciul militar în termen. acesta l-a îndeplinit 
în forţele armate ale Uniunii Sovietice, în trupele cu desti-
naţie specială. a avut ocazia să participe timp de patru luni 
în conflictul armeano-azer, primul conflict interetnic din 
spaţiul ex-URSS, în Nagorno-Karabah, fostă unitate admi-
nistrativ-teritorială a RSS. azerbaidjan. În decembrie 1991 
a fost demobilizat şi s-a angajat în cadrul unui combinat 
auto din chişinău, în calitate de specialist mecanic auto.

În primăvara lui ‘92 s-a declanşat 
conflictul militar între cele două 

maluri ale bătrînului nistru. La mijlo-
cul lui martie, directorul combinatului 
auto a desemnat o echipă de mecanici 
să meargă la Coşniţa. Printre băieţi s-a 
numărat şi sergiu Ghervas. În cea dintîi 
săptămînă rapara tehnica militară dis-
trusă. somnul constituia doar trei ore. 

Au urmat trei zile de concediu. După 
care, din nou este solicitat şi merge ală-
turi de primul batalion de voluntari. 
Războiul îl începe la Coşniţa, apoi ajun-
ge pe poziţiile de luptă de la Doroţcaia şi 
Pohrebea.  se întîmpla că era mult mai 
tînăr decît alţii, dar a fost numit coman-
dant de grupă. Îşi aminteşte cu exactitate 
data şi ziua cînd a pus mîna pe armă. Pe 

O revenire paşnică peste ani

31 martie, într-o zi de marţi s-a înarmat 
şi a plecat pe poziţii. 

Pe 17 mai, împreună cu camarazii de 
luptă a întreprins o tentativă de acapara-
re a poziţiei ocupate de gardişti şi cazaci. 
„Era o ambrazură încă de pe timpurile 
războiului doi mondial. O poziţie bună, 
în mijlocul unui lan de grîu din care tră-
geau lunetiştii”, îşi aminteşte Ghervas. 
Operaţiunea s-a soldat cu eşec. „Ai noştri 
s-au retras şi din fericire nimeni nu a avut 
de suferit. Pe data de 19, o altă grupă de 
cercetare condusă de Filip Lupaşcu, băiat 
experimentat şi curajos, deoarece avea 
deja practica războiului din Afganistan, 
a mai efectuat o tentativă de a pune stă-
pînire pe acea poziţie. În rezultat, grupul 
său a fost atacat. Lupaşcu şi alţii au fost 
ucişi. Cazacii îşi aleseseră un punct stra-
tegic, pe un deal din apropierea satului 
Pohrebea, şi au început să tragă imediat 
cum i-au văzut. se pare că a fost trăda-
re”, povesteşte Ghervas. Echipa lui ser-
giu Ghervas a intervenit cu o blindată să 
scoată răniţii. O tură nu a fost îndeajuns 
să-i evacueze pe toţi. La cea de-a doua ie-
şire, separatiştii au deschis focul asupra 
lor, inclusiv din artileria de calibru mare. 
Autoblindata a luat foc. „Un tînăr de lîn-
gă mine a suferit arsuri puternice pe faţă. 
Văzui moartea cu proprii ochi. Eu, la fel 
ca mulţi alţii, am fost contuzionat. Pentru 

... Istoria îşi are începuturile foarte de-
mult, atunci cînd bunica îl întreba ce vrea să 
se facă cînd o să crească mare. dorinţa lui 
era să devină militar. “

un scurt răgaz în lupte
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cîteva clipe mi-am pierdut cunoştinţa. 
Cînd mi-am revenit, abia de puteam să-
mi tîrăsc corpul”, protagonistul nostru îşi 
deapănă tristeţea de altădată. Era patru 
dimineaţa. La prînz ajunsese pe poziţii. 
Tot numai noroi, istovit de puteri şi plin 
de sînge. În timp ce se tîra, a avut neno-
rocul să mai fie lovit de un lunetist. A 
supravieţuit, în ciuda realităţii. spune că 
„ În acele momente de grea cumpănă te 
gîndeşti la viaţă, la cît de frumoasă poate 
fi ea departe de conflictele militare. Fie-
care speră să ajungă la adînci bătrîneţi, să 
crească copii şi nepoţi, să construiască o 
casă pe malul apei”.

Prin iunie, venise pe poziţiile de lup-
tă o maşină a Regimentului de Transmi-
siuni, la volanul căreia se afla un soldat 
în termen. Ghervas a primit misiunea 
să instaleze linia de legătură cu gardiş-
tii. s-a pornit cu bobina cu fir, iar într-

un moment de neatenţie, băiatul care 
mergea în faţă a călcat pe o mină. Era 
conducătorul maşinii, soldat în termen, 
care avea doar nouăsprezece ani şi care 
în toamnă urma să plece acasă. Piciorul 
i-a fost rupt mai jos de genunchi. Cît 
priveşte sănătatea lui Ghervas, explo-
zia provocată de mină îi reduse văzul. 
„Văpaia dezlănţuită în întuneric îţi crea 
impresii groaznice. Chiar şi aşa, am dus 
tînărul în spate vreo 800 de m pînă la şo-
sea. Peste ani m-am întîlnit cu acel ostaş, 
ion Cibotari. s-a căsătorit. Are trei copii 
frumoşi”, astfel se bucură sergiu pentru 
camarazii lui de luptă.

A fost martor la mai multe tragedii. 
Cea mai gravă a fost moartea unui bun 
prieten. Luptau pe poziţii diferite, dar 
cînd s-au copt căpşunele şi cireşele se 
pomeniră ambii în Pohrebea. Şi era pă-
cat să treci pe alături cînd îţi dădeau din 

ochi. Au mîncat, dar au cules în cască 
şi pentru ceilalţi. Era într-o zi de joi, iar 
sîmbăta urma să facă nuntă. nu a fost să 
fie. A călcat pe mină şi la scurt timp a 
decedat.

În iulie al aceluiaşi an, comandantul 
platoului Coşniţa, colonel Cociug, l-a 
îndemnat să depună dosarul la o şcoală 
militară în România. De ce nu ?, şi-a zis, 
dacă tot era visul lui de mic. Cînd era de 
susţinut examenele de admitere – mer-
gea, în rest studia manualele în tranşeele 
de luptă. În toamnă a fost admis la insti-
tutul Militar de infanterie şi Chimie din 
sibiu, România, Facultatea infanterie, 
specialitatea Paraşutism. Acolo continua 
calea milităriei.

ironia sorţii îl aduce pe ofiţerul ser-
giu Ghervas peste ani din nou în acele 
locuri. În prezent căpitan Ghervas este 
comandantul Companiei infanterie in-
dependentă FMP, dislocată în localitatea 
Varniţa. E tată a doi copii şi e pacificator.

Locotenent 
Natalia ANDRONACHI

“...cînd mi-am revenit, abia de puteam să-
mi tîrăsc corpul” ... Era patru dimineaţa. La 
prînz ajunsese pe poziţii. Tot numai noroi, is-
tovit de puteri şi plin de sînge. În timp ce se 
tîra, a avut nenorocul să mai fie lovit de un lu-
netist. a supravieţuit, în ciuda realităţii.

“

Cînd ţara este în pericol...
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Militarii în războiul de pe Nistru
atunci cînd începuse războiul de pe nistru, republica moldova nu 
dispunea însă de propria armată. organizarea instituţiei militare se 
anunţase mai mult declarativ, prin decretul de organizare şi elabora-
re a actelor legislative, în prima perioadă a anului 1992. la nivel de 
instituţii, fusese creat doar ministerul apărării, care se încartiruise în 
fosta direcţie sud-vest şi unitatea de pază, celelalte unităţi militare 
aflîndu-se încă sub controlul armatei ruse. demararea procesului 
de trecere sub jurisdicţia republicii moldova a unităţilor a început, 
practic, în paralel cu acţiunile militare de la nistru, fapt ce nu a per-
mis implicarea în război a acestor unităţi. războiul a fost catalizatorul 
ce a grăbit trecerea sub jurisdicţia republicii moldova a unităţilor 
militare.

Militarii basarabeni reveniţi în patrie 
au participat activ la acţiunile de 

luptă, dar mai mult pe bază de implicări 
personale, fiind angajaţi în calitate de 
comandanţi la punctele de comandă, la 
statele majore sau nemijlocit pe poziţiile 
de luptă. În paralel, în baza unor unităţi 
militare au fost concentraţi rezerviştii, 
care, alături de poliţişti şi voluntari, au 
constituit forţa principală de acţiune. 

Evenimentele din stînga nistrului 
au făcut necesară chemarea la arme, a 
33.521 de rezervişti. În acest context, 

la 15 martie 1992, 

corpului de ofiţeri şi lucrători ai comi-
sariatelor din Cantemir, Cimişlia, Leova, 
nisporeni, Ungheni, Orhei, Cahul şi, 
parţial, Chişinău li s-au solicitat eforturi 
pentru mobilizarea resurselor de cadre 
militare din rezervă. Furnizarea resurse-
lor de mobilizare avea loc în baza unităţii 
din Cahul. s-a organizat o brigadă cu un 
efectiv de 2.350 de oameni, comandant 
al unităţii fiind numit colonelul Victor 
Grab, înaintat, după război, în gradul de 
general.

În aprilie-mai 1992, în unităţile mili-
tare, gradul de completare cu ofiţeri con-
stituia 5% din numărul total conform 

statelor de organizare. 

Marea majoritate a ofiţerilor domiciliaţi 
la acel moment în Moldova se transfe-
rau pentru continuarea serviciului în 
Forţele Armate ale statelor de origine 
sau treceau în rezerva militară, nedo-
rind să servească în Armata naţională. 
La majoritatea punctelor de comandă şi 
în statul major, format pentru conduce-
rea acţiunilor de luptă direct pe teren, se 
regăseau deja cadre de militari care luau 
măsuri pentru redresarea situaţiei. În 
acest context, au avut loc numiri la ni-
vel de comandă: în funcţia de adjunct al 
Comandamentului suprem a fost numit 
ministrul Apărării, generalul ion Costaş; 
şef al statului Major a devenit generalul 
Pavel Creangă. Din Comandament mai 

făceau parte coloneii 
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în total 21 de piese (3 de asemenea la 
reparaţii), divizionul cercetare de artile-
rie şi alte subunităţi, conform structurii 
regimentului; Regimentul nr.803 (u/m 
02103, unitate cadru) de artilerie reacti-
vă în componenţa a 3 divizioane cu cîte 
12 instalaţii “Uragan” fiecare. În total, 
conform statelor, existau 36 de aseme-
nea instalaţii, însă în realitate rămăseseră 
28 (8 fusese trimise pentru reparaţie în 
afara teritoriului republicii). Alte subu-
nităţi – conform structurii: Regimentul 
852 de artilerie antitanc (unitate cadru) 
în componenţa a 3 divizioane (fieca-
re divizion avînd cîte 2 baterii antitanc 
MT-12+1; baterie de instalaţii antitanc 
dirijate “Şturm s” - 9 instalaţii). În to-
tal, regimentul dispunea de 36 de tunuri 
antitanc MT-12 şi 27 de maşini de luptă 
“Şturm s”.”

Printre multiplele acte de distrugere, 
de la toate sistemele D-20, 2A36 şi MT-12 
au fost sustrase şi evacuate mecanismele 
de tragere; s-au adus în stare nefuncţio-
nală o parte din instalaţiile de lansare a 
sistemelor “Uragan”, pupitrele de coman-
dă a acestora au fost deteriorate, prin 
aparatajul de tragere cu muniţii speciale 
a tunurilor MT-12 .

În perioada aprilie-iunie 1992, pe 
baza Brigăzilor de artilerie şi infanterie 
motorizată (care, practic, nu existau ca 
şi brigăzi, fiind organizate doar cîteva 
batalioane) au fost formate 12 baterii de 
artilerie, 14 baterii antitanc (în diferite 

componenţe, de la 2 la 6 piese) şi 10 ba-
terii de aruncătoare de bombe (unele cu 
6-12 aruncătoare)” .

La 26 mai 1992, în Moldova au ajuns 
primele cadre naţionale de aviatori – că-
pitanul Vitalie Rusu şi locotenentul ma-
jor Alexandru Popovici. Personalul a 
depus toate eforturile posibile pentru a 
restabili tehnica şi a o readuce la capa-
citate de luptă. În scurt timp, la 27 mai, 
sub conducerea colonelului Rotaru, au 
fost efectuate primele zboruri din isto-
ria Armatei naţionale. La 23 iunie 1992, 
aviatorii Rusu şi neburac au bombardat 
prin surprindere podul de pe nistru în 
raza oraşului Tighina, decizia fiind mo-
tivată de situaţia critică creată pe linia de 
contact din cauza introducerii tancurilor 
Armatei a 14-a.

Una din sarcinile importante ce ţi-
neau de mobilizarea şi primirea efecti-
vului în termen şi a celui din rezervă le 
revenea, pe atunci, comisariatelor mili-
tare. Prin ordinul nr. 053 al ministrului 
Apărării, la 11 mai 1992, în funcţia de 
comisar-interimar a fost numit colonelul 
Victor Grab, confirmat în funcţie la 16 
iunie.

Unităţile Armatei naţionale au parti-
cipat nemijlocit şi la luptele de la Tighina. 
Forţele separatiste, cooperînd cu Armata 
a 14-a rusă, au declanşat o operaţiune 
militară de amploare împotriva secţiei 
orăşeneşti de poliţie Tighina, în vederea 
lichidării acesteia. 
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Anton, Grosu, Cociug, Petrică (ulterior 
avansat în grad de general), Berejniţchi. 
Viceminiştrii celorlalte ministere făceau 
parte, obligatoriu, din Comandament. 

După ce conducerea acţiunilor de 
luptă a trecut nemijlocit în mîinile milita-
rilor, la cele două capete de pod, Cocieri 
şi Coşniţa, au fost trimişi coloneii Petrică 
şi Cociug. 

La 10 aprilie 1992, prin decretul pre-
zidenţial nr. 87, în scopul completării 
Forţelor Armate ale Republicii Moldova 
cu militari, s-a decis că, în caz de necesi-
tate, ministrul Apărării poate chema din 
rezervă, cu acordul lor, ofiţeri şi subofi-
ţeri ce au atins limita de vîrstă de aflare 
în Forţele Armate, pentru îndeplinirea 
serviciului militar în Armata naţională. 
Majoritatea ofiţerilor ce conduceau efec-
tivul de ostaşi pe poziţiile de luptă erau 
chemaţi din rezervă, majoritatea şefi de 
catedre şi profesori de pregătire milita-
ră. Această realitate a făcut obligatorie 
organizarea lecţiilor practice cu studie-
rea armamentului şi tacticii de luptă. La 
poligonul de instruire de la Bulboaca s-a 
organizat studierea armamentului, trage-
rii din armă şi alte exerciţii pentru pregă-
tirea de luptă. În acest proces de instruire 
au fost implicaţi coloneii Gorgan, Bot-
narevschii; locotenent-coloneii Cobzac, 
Cojocaru etc. 

În baza decretului prezidenţial nr. 77 
din 23 martie 1992 şi a ordinului nr.10 
al ministrului Apărării, în primele zile 
ale lunii aprilie a început mobilizarea, pe 
bază de rezervă, a divizionului antitanc al 
Brigăzii de artilerie. Primele subdiviziuni 
au ajuns în zona conflictului la 14 aprilie 
1992, primind botezul focului pe plato-
ul de la Cocieri. La 15 mai 1992, bateria 
locotenentului major Gorceac a realizat 
prima tragere de luptă cu proiectile din 
poziţie de foc ascunsă.

Generalul Grosu, revenit în patrie, 
abandonînd, practic, viaţa liniştită şi 
privilegiile ce le avea în armata sovieti-
că, menţiona: “În garnizoana Ungheni 
erau dislocate trei regimente ale aşa-nu-
mitului complet de artilerie al Armatei a 
14-a: Regimentul nr. 4 de artilerie (uni-
tatea militară nr. 40242, unitatea redu-
să) avînd în componenţă 3 divizioane 
de obuziere-tunuri D-20, în total 32 de 
piese (4 fuseseră trimise pentru reparaţie 
în afara teritoriului Republicii Moldova), 
3 divizioane de tunuri 2A36 (Ghiaţint), 
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Deoarece persoanele ce atacau 
trupele de poliţie foloseau tehni-
ca blindată, s-a permis includerea 
unei unităţi şi a maşinilor de luptă 
sub comanda colonelului Carasiov. 
La 19 iunie 1992, la orele 19.00, din 
incinta Ministerului Apărării, dom-
nul ion Costaş i-a ordonat telefonic 
colonelului Cihodari, care în absen-
ţa colonelului Carasiov îndeplinea 
funcţia de conducere a batalionu-
lui, ca unitatea să treacă la pregătire 
de luptă. Planul prevedea intrarea 
batalionului în oraşul Tighina şi 
atacarea duşmanului ce se găsea în 
regiunea podului de peste nistru, 
apoi ocuparea poziţiei de apărare 
pe capul de pod, inclusiv la 500 m, 
spre vest. Pentru realizarea sarcinii 
de luptă, prima şi a doua companie, 
sub conducerea colonelului Ciho-
dari, trebuia să înainteze în direcţia 
Bulboaca-Gura Bîcului-Varniţa. A 
treia companie, sub comanda loc-
ţiitorului comandantului, maiorul 
Cojocaru, trebuia să asigure deplasarea 
pe traseul Bulboaca-Hîrbovăţ, să intre 
în oraş din partea de vest şi să dezanga-
jeze trupele de gardişti şi mercenari. 

La orele 05.00, forţele ostile integri-
tăţii Republicii Moldova au desfăşurat 
primul atac, folosind tancurile Armatei a 
14-a. Tancurile au trecut podul, îndrept-
îndu-se direct spre poziţiile noastre, ca 

mai apoi să intre în oraş. În rîndurile 
ostaşilor fără experienţă de luptă se 
crease panică. Experienţa ofiţerilor 
ce se aflau pe poziţii a dus la distru-
gerea tehnicii inamicului, dar nu şi la 
mobilizarea efectivului şi la menţine-
rea lui pe cîmpul de luptă.

În jurul orelor 10.00, duşmanul a 
început un nou atac cu tancuri. Pen-
tru a se informa cu privire la situaţia 
echipajelor ce se aflau în cele două 
tancuri distruse, tancurile ruseşti se 
mişcau în cerc, înaintînd din două 
părţi. Atacurile s-au prelungit în-
continuu, forţele moldoveneşti erau, 
practic, încercuite. Deoarece unită-
ţile militare ruse încartiruite în oraş 
se aflau sub conducerea armatei ruse, 
rămînerea pe poziţiile ocupate era 
inutilă, aducînd pierderea a zeci de 
vieţi omeneşti. 

În luptele de stradă s-a evidenţiat 
prin capacitatea sa de comandă căpi-
tanul iurie neghina, care acţiona în 
paralel cu Detaşamentul de poliţie cu 

destinaţie specială. Acest brav ostaş a fost 
rănit în timpul luptelor.

În acest context, serviciul de presă 
al Ministerului Apărării avea să infor-
meze: ”…în cursul nopţii, ostaşii Arma-
tei naţionale şi reprezentanţii organe-
lor de drept ale Republicii Moldova au 
întreprins acţiuni pentru dezangajarea 
formaţiunilor banditeşti”. Pentru infor-
marea combatanţilor cu privire la situa-
ţia reală, a apărut foaia volantă „Oastea 
Moldovei”.

Conform statisticii oficiale prezentate 
la sfîrşitul lunii august de către conduce-
rea militară cu privire la militari, rezer-
vişti, voluntari participanţi la război, con-
flictul provocase 109 morţi; 560 răniţi; 55 
persoane rămase cu handicap. Aceste ci-
fre prezintă tabloul victimelor din rîndul 
persoanelor încorporate în armată prin 
intermediul comisariatelor militare şi ce-
lor încorporate prin contract.

Mai multor militari participanţi la 
războiul de la nistru conducerea ţării 
le-a decernat la acea etapă ordine speci-
ale: Ordinul “Ştefan cel Mare” (22 de per-
soane); medalia “Meritul Militar” (66 de 
persoane); medalia “Pentru vitejie” (10 
persoane). 

Colonel Vitalie CIOBANu, 
doctor în ştiinţe istorice
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Serviciul militar în armata Naţională l-a înce-
put chiar în timpul războiului de pe Nistru. El 
a stat la paza cerului în fruntea divizionului de 
rachete antiaeriene.“

Militarul la datorie

Deja mai mult de două decenii nu se mai aud tiruri de 
arme şi explozii pe ambele maluri ale nistrului. Ani 

buni de tăcere şi speranţă, că acele evenimente sîngeroase nu 
se vor mai repeta niciodată. 

Colonelul  în rezervă Anatolie Grosu este unul din cei, 
care în 1992 nu a stat pe gînduri să-şi apere Patria sau nu. 
Aceasta se datorează şi caracterului său de ostaş şi de lider. 
El întotdeauna a dorit să fie acolo unde se decid destine şi 
viitorul ţărilor. 

serviciul militar în Armata naţională l-a început chiar 
în timpul războiului de pe nistru. El a stat la paza cerului în 
fruntea Divizionului de rachete antiaeriene. Fiind specialist în 
arta militară şi avînd în spate o experienţă bogată, acumulată 
în diferite zone de conflict, a devenit comandant al unicului 
divizion de rachete, care a executat trageri de luptă pe terito-
riul ţării. „În primăvara anului 1992 divizionul de la Băcioi a 
început pregătirile pentru aplicaţii tactice. Era un lucru firesc 
la prima vedere. Însă atunci, cînd au fost încărcate rachetele 
de luptă, majoritatea ofiţerilor, inclusiv comandantul, au refu-
zat să participe la o astfel de „aplicaţie”. Atunci am fost chemat 
la comandantul brigăzii, colonelul spînu, unde mi s-a propus 
să conduc acel divizion. Am acceptat din prima şi în aceeaşi 
zi am primit muniţia şi am plecat în unitate. La acel moment, 
divizionul era completat sută la sută cu efectiv, dar în compo-
nenţa acestuia erau doar un singur ofiţer şi şase plutonieri”, îşi 
aminteşte cu un zîmbet trist colonelul Grosu. 

Baza materială a divizionului era nefuncţională. Efectivul 
a avut nevoie de trei zile ca să pregătească tehnica de luptă. 
Şi, în scurt timp, după ce s-a început monitorizarea spaţiului 
aerian, la 19 mai, a apărut prima ţintă. Era un elicopter mili-
tar, care permanent „deranja” infanteria noastră de pe malul 
nistrului. Rachetiştii au primit ordin de nimicire, pe care l-au 
executat cu succes. „Momentul cînd trebuie să apeşi butonul, 
pentru a efectua tragerile de luptă, este foarte dificil, deoarece 
înţelegi că ţinta ta este vie. Am trăit multe momente de acest 
gen în Etiopia, în timpul războiului cu somalia, doborînd avi-
oanele de vînătoare ale inamicului. Atunci cînd execuţi trageri 
de antrenament, totul ţi se pare un joc: cauţi ţinta, o depistezi 
şi o nimiceşti... Din start, şi acel elicopter l-am perceput ca o 
ţintă de antrenament, dar după o perioadă scurtă de timp am 
conştientizat: „Doamne, erau oameni acolo!”. Acest simţ ne-

Comandantul divizionului „de foc”

plăcut era amplificat şi de mass-media, care vorbea permanent 
de acel caz. simţeam o vină pentru cele întîmplate, deoarece am 
folosit arma pe pămîntul meu natal”, povesteşte colonelul cu o 
voce tremurîndă.

Mai tîrziu, efectivul Divizionului de rachete antiaeriene sub 
conducerea colonelului Grosu a primit misiunea de a nimici un 
alt aparat de zbor, care prezenta pericol pentru ostaşii moldo-
veni. Era vorba de un avion sportiv de model „iak-52” , care 
culegea informaţia despre dislocarea trupelor noastre, împrăştia 
pliante de propagandă, şi, uneori, arunca obiecte explozibile. 
Era foarte greu de nimicit acel avion, deoarece era rapid, zbura 
aproape de pămînt şi manevra destul de bine. Dar militarii noş-
tri au făcut o ambuscadă cu mai multe mitraliere şi au doborît 
cercetaşul. “Tragic, dar trebuia să ne apărăm Patria, familiile. 
Trebuia cumva să rezolvăm acel conflict şi să-l ducem la un final 
logic. Finalul, însă, s-a primit, aşa cum s-a primit”, a concluzio-
nat „rachetistul”.

Acum, peste 21 de ani, făcînd o analiză a situaţiei de atunci, 
colonelul Anatolie Grosu spune că acel conflict putea fi rezol-
vat mult mai repede şi cu un preţ mai mic. Cu trecerea anilor, 
pasiunea lui pentru militărie nu a dispărut. Activează la Aca-
demia Militară „Alexandru cel Bun”, unde transmite experienţa 
studenţilor militari. Cu siguranţă, are ce le povesti, căci eveni-
mentele trăite în calitate de militar nu se vor şterge din memoria 
lui niciodată.

Dmitrii VOSIMERIC
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... Primii paşi în militărie
- Cînd a îmbrăcat generalul Vi-

talie Stoian pentru prima dată uni-
forma militară?
- Eram la vîrsta de 15 ani, atunci cînd 

împreună cu colegii mei am depus acte-
le la primul liceu militar din Republica 
Moldova, instituţie de învăţămînt cu-
noscută de noi drept şcoală suvorovistă, 
dar cu specific naţional, pe cît era posibil 
în acei ani. Eram adolescenţi şi studiam 
discipline ca şi în şcolile obişnuite, doar 
că pregătirea fizică şi militară erau puse 
bine la punct. 

- De ce, în ciuda multor perspec-
tive civile, aţi optat pentru şcoala 
suvorovistă – o instituţie cu rigori 
severe şi regim deosebit?
- Am ales liceul militar, pentru că în 

acele timpuri educaţia militar-patriotică 
era bine pusă la punct şi fiecare băiat se 
visa pilot, cosmonaut, ofiţer. Eu mi-am 
dorit să fiu ofiţer. A fost un vis din co-
pilărie. Pe atunci mulţi aveau opţiunea 
pentru serviciul militar, deoarece se 
considera prestigios, în special cariera 
de ofiţer.

- Din ce motive, mai tîrziu, v-a 
captivat arma geniu?
- După absolvirea liceului am optat 

pentru Forţele Aeriene, dar, în urma co-

misiei medico-militare, am fost nevoit să 
renunţ la acest vis, conform baremelor 
de sănătate foarte stricte. Tocmai atunci 
venise un coleg de la Kameneţ-Podolsk, 
care mi-a povestit despre studiile din 
şcoala de geniu de acolo. Aceasta m-a în-
demnat să fac pasul spre cariera de genist, 
fapt de care n-am regretat niciodată. 

... Studii
- Care era cartea de vizită a şco-

lii militare din Kameneţ-Podolsk?
- Pe timpul Uniunii sovietice erau 

trei şcoli de geniu: în Kaliningrad, Tiu-
men şi Kameneţ-Podolsk. Şcoala milita-
ră din Ucraina se specializa pe pregătirea 
ofiţerilor la capitolul minare-deminare 
şi studierea obiectelor explozibile. Mulţi 
dintre absolvenţii acestei şcoli, imediat 
după finisarea studiilor, plecau la războ-
iul din Afganistan. Toţi profesorii erau 
trecuţi prin diferite conflicte militare şi 
aveau experienţă de luptă. Şi baza tehni-
co-materială era foarte bună.

- Care au fost avantajele studii-
lor de la universitatea Naţională de 
Apărare de la Bucureşti?
- Eram în gradul de maior şi nu mă 

gîndeam să schimb genul de armă. La 
Universitatea naţională de Apărare din 
Bucureşti m-am încadrat destul de bine, 

ca şi mulţi colegi din Republica Moldo-
va, şi am absolvit Facultatea de Coman-
dă şi stat Major. Aici aş vrea să menţio-
nez sprijinul colegilor moldoveni, dar şi 
a celor din România, care au fost întot-
deauna receptivi. La Bucureşti era peri-
oada de tranziţie a armatei române de la 
Tratatul de la Varşovia la nATO. Ei deja 
reuşise să implementeze multe lucruri 
noi şi utile, ce era un beneficiu şi pen-
tru noi. Eu mă mîndresc că am absolvit 
această universitate şi consider că peri-
oada, care am petrecut-o la Bucureşti, a 
fost foarte utilă pentru mine şi cariera ce 
o urmez.   

... Experienţa din Irak
- În ce proporţie s-au repartizat 

dificultăţile din Irak între misiunea 
de genist şi cea de militar într-un 
mediu străin şi ostil?
- Menţionez întotdeauna că practica 

diferă mult de teorie. Toate cunoştinţele 
pe care le-am acumulat pe parcursul ser-
viciului au fost foarte utile, însă practică 
operaţională de nivel internaţional nu 
am avut pînă la stagiul din irak. Cînd a 
intervenit decizia Guvernului cu privire 
la detaşarea contingentelor în operaţiu-
nea post-conflict din irak, am conside-
rat că aceasta este un beneficiu pentru 
Armata naţională. 

 „În Irak camaraderia este la mare preţ”

Generalul de brigadă Vitalie StoIan sincer despre…

Confidenţe „OM”

Armata există pentru a 
servi poporul şi  sondajele 

actuale arată că populaţia 
are mare încredere în insti-

tuţia militară.“
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Toate cele şase contingente, care au 
participat în irak, au demonstrat rezul-
tate excelente. Locţiitorul comandantu-
lui corpului multinaţional, un general 
italian, spunea: „Contingentele Republi-
cii Moldova sînt foarte mici, dar fac lu-
cruri mari”. Aceasta a fost cea mai bună 
apreciere din partea coaliţiei.

Cînd am ajuns prima dată în teatrul 
de operaţii, am fost detaşaţi în Ticrit-
nord şi chiar a doua zi am ieşit în mi-
siune cu colegii din statele Unite. Cînd 
te deplasezi printr-o localitate ostilă, în 
care se duc acţiuni de luptă, involuntar 
apare şi un sentiment de nelinişte. nu e 
vorba de panică. Atunci îţi dai seama că 
mult depinde de acţiunile colegilor tăi, 
acolo camaraderia este la mare preţ. Am 
avut multe situaţii dificile. Cînd acordam 
asistenţă convoaielor forţelor coaliţiei, 
practic, de fiecare dată eram atacaţi în 
mod direct sau indirect de forţele ostile. 
Forţele coaliţiei depuneau maxim efort 
pentru a ne proteja, dar nimeni nu-ţi 
poate oferi siguranţă sută la sută. 

- Dar militarii moldoveni au re-
venit cu experienţă valoroasă?
- În ciuda tuturor dificultăţilor, a fost 

o experienţă extrem de utilă  în conlu-
crarea cu alte contingente ale coaliţiei, 
de la care am avut multe de învăţat. Ma 
refer aici nu doar la infanterişti şi genişti. 
Şi ofiţerii de stat major au obţinut o ex-
perienţă importantă, pe care o imple-

mentează acum în Armata naţională.
În irak am avut peste 100 de militari 

moldoveni, care au nimicit aproape 400 
de mii de obiecte explozibile. să ştiţi că 
pentru genişti este ceva obişnuit. nu 
cantitatea obiectelor explozibile este im-
portantă, ci vieţile salvate.

... armata pe care o comandă
- Care sînt reperele militare ale 

comandantului Armatei Naţionale 
în lipsa unor  pericole militare imi-
nente?
- Ca şi orice comandant îmi doresc 

în situaţia de pace să avem o armată pro-
fesională. Dar admit părerea că tînăra 
generaţie trebuie educată la centrele de 
pregătire a rezervei, la insituţiile de învă-
ţămînt, etc. E necesar să avem o armată 
mică, mobilă, bine dotată, capabilă să 
răspundă la orice situaţie de criză. Este 
foarte importantă şi capacitatea noastră 
de mobilizare în situaţii de calamităţi 
naturale, cum au fost inundaţiile, alu-
necările de teren, înzăpezirea teritoriu-
lui. Şi desigur Zona de securitate, acolo 

unde avem  un contingent de pînă la 500 
de militari. Este o misiune importantă 
pentru ţara noastră şi pentru menţine-
rea păcii şi stabilităţii în regiune. 

- Cum argumentează militarii 
moldoveni necesitatea prezenţei lor 
în operaţiunile internaţionale de 
menţinere a păcii?
- Actualmente avem colegi care în-

deplinesc serviciul în calitate de obser-
vatori militari în Liberia, sudanul de 
sud, Coasta de Fildeş, iar comunitatea 
internaţională apreciază acest fapt. Anul 
trecut am implementat conceptul OCC 
şi sper ca în viitor să participăm în ope-
raţiuni de menţinere a păcii cu contin-
gente. Aceasta va consolida statutul nos-
tru de furnizor de securitate. 

- Care este răspunsul coman-
dantului Armatei Naţionale la ba-
nala întrebare despre necesitatea 
armatei?
- Poporul trebuie să decidă dacă 

avem nevoie de armată sau nu. Armata 
există pentru a servi poporul şi  sonda-
jele actuale arată că populaţia are mare 
încredere în instituţia militară. să nu 
uităm şi de proverbul: „Dacă nu-ţi hră-
neşti propria armată, vei hrăni o armată 
străină”.

- Aveţi un mesaj pentru părinţii 
militarilor care îndeplinesc servi-
ciul în termen?
- Toate activităţile armatei din Zona 

de securitate, lucrări de deminare a te-
ritoriului naţional, neutralizarea pesti-
cidelor, paza obiectivelor de importanţă 
deosebită şi multe altele, sînt executate şi 
de către soldaţii Armatei naţionale - ce-
tăţenii ai Republicii Moldova. Vreau să 
le mulţumesc părinţilor care educă ase-
menea băieţi bravi, şi să le promit că şi 
noi vom contribui la buna lor educaţie. 

Locotenent-colonel Ion VuLPE

Locţiitorul comandantului corpului multina-
ţional, un general italian, spunea: „Contingen-
tele Republicii Moldova sînt foarte mici, dar 
fac lucruri mari”. aceasta a fost cea mai bună 
apreciere din partea coaliţiei.“

În misiunea din Irak
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Fiecare secundă a vieţii se scurgea cu greutatea 
unui an de zile. Orice plan de viitor se zbătea în-
tre viaţă şi moarte. Nimeni şi nimic nu mai putea 
schimba lucrurile odată pomenit în epicentrul 
războiului.“

Valentin Crasovschi, plutonier ma-
jor (r), astăzi funcţionar, este unul 

din cei care au încercat să pacifice Af-
ganistanul, ţara în care se zvoneşte că 
se intră uşor, dar odată ajunşi acolo, nu 
ştii cum să ştergi putina mai repede.

În actualul Regiment de Rachete 
Antiaeriene al Armatei naţionale slujeş-
te începînd cu anul 1972. Prin ’83 rotun-
jise vîrsta de patruzeci de ani şi era cazul 
să identifice o modalitate de a cîştiga ani 
la stagiul de muncă. La scurt timp a apă-
rut şi oferta. A fost îndemnat să treacă 
comisia medico-militară. Rezultatele 
expertizei medicale indicau că este apt 
pentru DRA. „Goden v DRA”. DRA – 
unitatea militară, despre existenţa căreia 
nu ştia nimic. s-a adeverit că DRA era 
tocmai Republica Democratică Afga-
nistan. Înapoi nu putea da. Într-o lună 

„Goden v DRA” – 
verdictul anilor “afganezi”

Militarul la datorie

Pînă în prezent a rămas fidel meseriei de rachetist 
şi tot ce ţine de specificul ei. armata a început-o 
cu îndeplinirea serviciului militar în termen, în 
1958. Trei ani şi-a îndeplinit datoria faţă de patrie, 
dar circumstanţele izbucnirii unui eventual război 
„hruşciovca” l-au reţinut încă pentru douăspre-
zece luni de zile. Într-o perioadă relativ scurtă din 
perioada civiliei s-a calificat ca mecanic. a lucrat în 
calitate de strungar la uzina „Signal”. 

de zile s-a pomenit în calvarul din Af-
ganistan. 

Îşi aminteşte de primele zile petre-
cute printre militanţii afgani. Împuş-
cau în stînga şi în dreapta. Ori împuşca 
el, ori risca să cadă pradă forţelor din 
opoziţie.

A cutreierat ţara în lung şi în lat. ini-
ţial a fost detaşat într-o zonă muntoasă. 
O jumătate de an a îndeplinit funcţia de 
comandant de pluton, rachete antiaerie-
ne. Principala obligaţiune era asigurarea 
securităţii aeroportului. Apoi a urmat 
securitatea drumurilor centrale. Aşa 
cum în Afganistan căi ferate nu erau. 

Ceva mai tîrziu, întreg batalionul 
din care făcea parte a fost strămutat în-
tr-un punct fierbinte sub Kandahar, de 
data aceasta într-o regiune de pustiu. A 
trecut prin foc şi sabie, dar măcar atît îi 

Oastea Moldovei16



17Februarie 2013

datorează pămîntului afgan că nu l-a 
schilodit şi nu l-a ţintuit la pat. 

Fiecare secundă a vieţii se scurgea 
cu greutatea unui an de zile. Orice plan 
de viitor se zbătea între viaţă şi moarte. 
nimeni şi nimic nu mai putea schimba 
lucrurile odată pomenit în epicentrul 
războiului. Decît poate un ordin de 
anulare a misiunii şi dacă, bineînţeles, 
acesta ajungea la timp.

Conflictul militar sovieto-afgan, 
extins pe o perioadă de nouă ani şi şap-
te săptămîni (1979–1989), este cel mai 
îndelungat război din istoria Uniunii 
sovietice. Operaţiunile militare din 
Afganistan au debutat în 1979, dar nu 
au fost mediatizate pînă în 1985. Pînă 
la vremea ceea, de expediat scrisori nici 
nu era vorbă. Cele care veneau de acasă 
ajungeau cu întîrziere de cîteva săptă-
mîni. Aşa se întîmplă, că tatăl protago-
nistului nostru decedase, dar răvaşul îl 
primise cu douăzeci de zile mai tîrziu 
de la tragedie... 

Pentru loialitate, profesionalism şi 
serviciu impecabil a fost decorat de-a 
lungul timpului cu multe medalii. Ta-
bloul nu poate arăta altfel, dacă ne ui-
tăm din prisma unui „dublu veteran al 
Regimentului de Rachete Antiaeriene”. 
Pentru el, o însemnătate aparte poartă 
medalia „Bоину интернационалисту”, 
distincţie acordată în 1988 pentru par-
ticiparea la operaţiunile militare din 
Afganistan.

... de expediat scrisori nici nu era vor-
bă. cele care veneau de acasă ajungeau 
cu întîrziere de cîteva săptămîni. aşa se 
întîmplă, că tatăl protagonistului nostru 
decedase, dar răvaşul îl primise cu două-
zeci de zile mai tîrziu de la tragedie... 

“
Părul încărunţit, ridurile de pe faţă 

şi sănătatea şubredă îi trădează vîrsta în-
aintată, dar sufletu-i încă tînăr. soldaţii 
îl iubesc şi în permanenţă îi sar în ajutor. 
spune că nu e gata să pună punct activi-

tăţii sale în cadrul acestei unităţi.  Acesta 
este funcţionarul Crasovschi, ostaşul in-
ternaţionalist.

Locotenent 
Natalia ANDRONACHI

Puţinul timp pentru poză

Chiar şi “metalul” nu era intotdeauna scut
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Legea Republicii Moldova nr. 970-Xii 
din 17.03.92 cu privire la protecţia 

socială şi juridică a militarilor şi a mem-
brilor familiilor lor,  prin prisma art. 9, 
(alin.  3) prevedea expres că:

“Militarul care satisface serviciul mi-
litar prin contract are dreptul de a primi, 
din partea Ministerului Apărării, spaţiu 
locativ împreună cu membrii familiei 
sale care locuiesc cu el din momentul 
angajării în serviciul militar şi pînă la ex-
pirarea termenului de serviciu conform 
contractului  încheiat. În acest caz, ofiţe-
rii se asigură cu spaţiu locativ  în termen 
de un an de la data semnării contractu-
lui, sergenţii - în termen de trei ani, iar 
persoanele din efectivul de soldaţi - în 
termen de cinci ani de serviciu militar 
neîntrerupt.” 

Ulterior acest articol a suferit modi-
ficări, spre exemplu prin legea nr.934 din 
14.04.2000 care prevedea: ,,În cazul în 
care militarului angajat prin contract nu 
i se acordă spaţiu locativ în termenul sta-
bilit şi în condi-

ţiile prevăzute de legislaţie, în perioada 
de pînă la primirea locuinţei, el are drep-
tul la compensarea din contul instituţiei 
în care activează a cheltuielilor pentru 
închirierea (subînchirierea) unei locuin-
ţe provizorii, în cuantumul prevăzut de 
contractul de închiriere (subînchiriere) 
a locuinţei, dar care să nu depăşească 
salariul de funcţie al chiriaşului.”  

Respectiva lege a fost abrogată prin 
Legea nr.162-XVi din 22 iulie 2005, care 
prevedea asigurarea cu spaţiu locativ în 
articolul 21, care prin Legea nr.90 din 
04.12.2009, art.XiV a fost modificat, 
şi la moment are următorul cuprins: 
    „ Militarilor în termen şi celor în ter-
men redus, precum şi rezerviştilor che-
maţi la concentrare li se repartizează 
necondiţionat, din fondul de cazarmă, 
spaţiu locativ la locul de îndeplinire a 
serviciului militar. spaţiul locativ trebu-
ie să corespundă normelor stabilite de 
regulamentele militare.”

Spaţiul locativ – 
condiţia unui trai decent

Militarii sînt limitaţi în drepturi de a 
deţine suplimentar alte funcţii retribuite, 
unica sursă de existenţă a lor fiind doar 
salariul. iar din sursele de salarizare este 
evident că nu-şi vor putea realiza dreptul 
constituţional la un trai decent, ceea ce 
presupune şi asigurarea cu spaţiu locativ. 
Reieşind din specificul serviciului militar, 
apărătorii Patriei sînt puşi pe poziţie de in-
egalitate, deoarece nu beneficiază în egală 
măsură de drepturile constituţionale. 

Articolul 47 (alin.1) din Constituţia 
Republicii Moldova prevede:

,,statul este obligat să ia măsuri pentru 
ca orice om să aibă  un nivel  de trai de-
cent, care să-i asigure sănătatea şi bunăs-
tarea, lui şi familiei  lui, cuprinzînd  hra-
na, îmbrăcămintea, locuinţa,  îngrijirea 
medicală, precum şi serviciile sociale ne-
cesare.” Ceea ce este prevăzut şi de art.25 
din Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, iar potrivit art.4 (alin.1) din Le-
gea supremă: „Dispoziţiile constituţionale 
privind drepturile şi libertăţile omului se 
interpretează  şi  se aplică în concordan-
ţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la 
care Republica Moldova este parte.”

Cum putem defini ,,un trai decent” 
atunci cînd îţi dedici viaţa serviciului mili-
tar şi nu deţii o locuinţă, o casă, un locuşor 
sfînt unde să-ţi creşti copiii şi să te bucuri de 
bătrîneţe? Apărătorul Patriei, prin vocaţie şi 
decizie, trebuie să fie legat de onoare, cinste, 
demnitate. Oare putem vorbi de demnitatea 
unui militar fără a lua în consideraţie nive-
lul său de trai? Purtînd epoleţi, fiind mereu 
de veghe, gîndurile oricum vor zbura către 
familia care nu are siguranţa zilei de mîine. 
Ochişorii care te privesc aşteaptă un zîmbet 
de la părinte, şi cum să-i convingi că lucru-
rile se vor schimba în bine?

Uşor, uşor, dar se epuizează răbdarea 
şi speranţele. Orice cetăţean al acestui stat 
pe lîngă  îndatoriri mai deţine şi drepturi, 
la fel şi reprezentanţii structurii militare 
au decis de a-şi revendica dreptul la spa-
ţiu locativ, de a lupta nu doar pentru ţară, 
dar şi pentru neam, pentru urmaşi, căci 
urmaşii de azi vor fi ţara de mîine.

Locotenent Mihaela MÎRzA
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Radu SEREDA, şef Direcţie juridică 

,,În scopul rea-
lizării dreptului la 
asigurare cu spa-
ţiu locativ de către 
militarii Armatei 
Naţionale, incluşi 
în lista generală a 
solicitanţilor Arma-
tei Naţionale ce ne-
cesită asigurare cu 

spaţiu locativ şi care la momentul modi-
ficării art.21 al Legii cu privire la statutul 
militarilor, nu erau asiguraţi cu locuinţă, 
în perioada noiembrie – decembrie 2012, 
au fost depuse 538 de cereri prealabile. În 
prezent, în cadrul instanţelor judecăto-
reşti, au fost primite spre examinare şi fi-
xate şedinţe de judecată în cazul a 173 de 
cauze civile, însă numărul acestora este în 
permanentă creştere.”

Locotenent-colonel Mariana GRAMA

,,Începînd cu 16 
martie 1997, îmi înde-
plinesc serviciul  militar 
în bază de contract în 
cadrul Forțelor Armate 
ale Republicii Moldova. 
Vechimea în serviciu este 
de  20 de ani 9 luni. Sînt 
căsătorită din anul 1997. 
Am doi copii de ambele 
sexe cu vîrsta de 14 şi 11 ani. Actualmente, 
locuiesc în căminul Ministerului Apărării. 
Este de menţionat, că timp de 10 ani (2000 
– 2010) am locuit 4 persoane într-o odaie 
de 18 metri pătraţi, ceea ce m-a lipsit pe 
mine şi familia mea de a locui în condiţii 
normale, de a asigura condiţii de educare 
şi dezvoltare decente pentru copii.

În pofida faptului, că statutul juridic 
de militar la încorporare în Forţele Armate 
îmi asigura dreptul de a mă bucura de ga-
ranţiile sociale stipulate în Legea Republi-
cii Moldova nr. 970-XII din 17.03.92, aşa 
şi nu am beneficiat de acele garanţii, cu 
excepţia asigurării cu spaţiu locativ de tip 
cămin. Însă, conform art.35 al Codului cu 
privire la locuințe, căminele sînt încăperi 
de locuit cu caracter temporar şi acordarea 
unei odăi în cămin nu poate fi considerată 
ca asigurare cu spațiu locativ. 

Regret faptul, că statul are o atitudine 
atît de nepăsătoare faţă de protecţia soci-
ală a militarilor, care zilnic se dedică cu 
asiduitate pentru apărarea independen-
ţei, integrităţii şi suveranităţii Republicii 
Moldova, inclusiv şi la reducerea amenin-
ţărilor la securitatea statului (ecologică, 
sănătăţii publice, economice, etc.) prin ne-
utralizarea obiectelor explozive, elimina-
rea riscurilor acute ale deşeurilor de pesti-
cide de pe întreg teritoriu al ţării, precum 
şi la lichidarea consecinţelor calamităţilor 
naturale şi tehnogene.”

Colonel Vitalie BuJOREANu

„Deşi la începu-
tul carierei militare 
am fost asigurat că 
pe parcursul anilor 
de îndeplinire a ser-
viciului militar în 
Armata Naţională 
voi beneficia de  pro-

tecţie socială adec-
vată, inclusiv în ce 
priveşte asigurarea 
mea şi a membrilor familiei mele cu 
spaţiu locativ potrivit necesităţilor vi-
tale, cu regret, după douăzeci şi trei de 
ani de muncă asiduă, acestea au rămas 
doar la nivel de promisiuni deşarte.

Totodată, ţin să menţionez faptul 
că, deşi eforturile actualei conduceri a 
Ministerului Apărării sînt orientate spre 

depăşirea coliziilor şi descensiunilor socia-
le, acestea nu pot soluţiona cea mai difici-
lă problemă ce ţine de protecţia socială a 
militarilor – asigurarea cu spaţiu locativ, 
care se bazează în această activitate pe 
prevederile cadrului legislativ existent şi  
resursele disponibile. 

În contextul celor menţionate, pre-
cum şi reieşind din faptul că eu şi soţia 
mea, care este medic militar, nu posedăm  
venituri extrabugetare, altele decît solde-
le lunare, care ar permite soluţionarea 
problemei asigurării cu spaţiu locativ a 
familiei noastre, precum şi a celor doi co-
pii minori, am fost siliţi să recurgem la 
ultima soluţie posibilă în situaţia dată, şi 
anume adresarea în instanţa de judecată 
pentru a restabili drepturile noastre la un 
trai decent.

Aliona COBAN, 
soţie de militar, Brigada Infanterie 

Motorizată ,,Moldova”

„Sute de familii 
ale militarilor anga-
jaţi în Armata Na-
ţională aşteaptă de 
mulţi ani să primeas-
că o locuinţă. Sala-
riul modest nu ne 
permite nici măcar 
să visăm că am putea 
procura o locuinţă pe 
bani proprii. Locuim în chirie şi plătim cir-
ca 60%  din salariu pentru spaţiul locativ 
închiriat. Sîntem nevoiţi să luăm împru-
mut bancar pentru a achita chiria pe un 
an înainte. Soţul este militar prin contract 
din anul 2001, în Brigada 1 Infanterie Mo-
torizată din oraşul Bălţi. Deşi copiii deja 
ne sînt mari, fiica are 11 ani, iar fiul are 5 
ani, închiriem un apartament cu o odaie. 
Dorim să obţinem susţinerea Ministerului 
Apărării şi a Guvernului pentru iniţierea 
unui program de construcţie a spaţiului 
locativ pentru cadrele militare ale Armatei 
Naţionale”.

Maior Nicolae RANGu, 
Brigada Infanterie Motorizată 

,,Dacia” 

„Activez în Ar-
mata Naţională din 
anul 1992. Sînt că-
sătorit şi am o fetiţă 
de 9 ani. Am făcut 
alegerea de a urma 
o carieră de militar 
din respect şi dăruire 
faţă de ţara mea. De 
fiecare dată m-am 
străduit să îndeplinesc orice obligaţiune 
de serviciu aşa  cum dictează regulamen-
tele militare şi propria conştiinţă avînd în 
prim-plan problemele legate de serviciul 
militar, apoi familia. Am trăit cu speranţa 
că într-o zi statul va pune în practică ceea 
ce e stipulat prin lege, astfel încît şi fami-
lia mea să se bucure de condiţii decente de 
trai. Dar activînd în Armata Naţională 20 
ani, cu regret, pînă în prezent, nu sînt asi-
gurat cu spaţiu locativ.”

Opinii
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Relaţiile nestatutare au tangenţă 
cu personalitatea tinerilor

... Societatea noastră a devenit şi mai agresivă, şi 
mai tentată spre a abuza de cineva care este mai 
slab şi  se confruntă acum cu problema majoră de 
a nu oferi, începînd din copilărie, educaţia nece-
sară generaţiei în creştere.“

La sfîrşitul anului trecut, ministerul apărării a 
dispus formarea unei comisii  din 16 mem-

bri, inclusiv reprezentanţi ai societăţii civile şi me-
diului academic, care să investigheze fenomenul 
violenţei în armata naţională. comisia a fost crea-
tă în urma apariţiei în media locală a unor informa-
ţii, potrivit cărora în armata naţională abuzurile ar 
înregistra cote ridicate. care este situaţia reală la 
capitolul relaţiilor interpersonale în instituţia mili-
tară şi care sînt recomandările specialiştilor aflăm 
de la doamna svetlana rusnac, decanul Facultăţii 
de psihologie şi asistenţă socială din cadrul ulim, 
membră a comisiei create de ministerul apărării.

- Doamnă Rusnac, care credeţi că este locul pe 
care îl ocupă psihologia în viaţa şi activitatea mi-
litarului?
- Eu consider că este unul important atît pentru 

integritatea militarilor, pentru capacitatea lor de adap-
tare, pentru pregătirea lor de a face faţă misiunilor cu 
caracter militar, cît şi pentru persoana din armată, pen-
tru că, de fapt, serviciul psihologic lucrează cu omul, 
în primul rînd. Fiecare psiholog în Armata naţională 
desfăşoară un şir de activităţi ce ţin de diagnostic pre-
liminar, curent şi final. Acest psihodiagnostic are me-
nirea să identifice situaţia, problema, persoanele aflate 
în dificultate de adaptare etc. iar pe parcurs, psihologul 
militar trebuie să identifice anumite momente de deza-
daptare care îl deranjează pe ostaş sau anumite calităţi 
în selectarea şi promovarea cadrelor pentru activităţi 
speciale militare, pentru avansare în post, de exemplu. 
Vreau să zic că armata acum posedă în mare parte, 
după cum am văzut, un potenţial destul de bun de ca-
dre specializate în psihologie. 

Eu aş veni cu propunerea, în baza parteneriatului de 
colaborare încheiat cu Ministerul Apărării, să creăm un  
laborator de psihologie militară ştiinţifico-practică care 
să se ocupe de un studiu serios. 

- Credeţi că importanţa psihologului se dublea-
ză atunci cînd vine vorba despre pregătirea milita-
rului pentru teatre de operaţii? 
- Şi importanţa, şi responsabilitatea. Cunosc că pre-

gătirea militarului pentru teatre de operaţii include ne-
apărat şi psihodiagnostic, şi consiliere, în caz de nece-
sitate. Şi aici se implică responsabilitatea profesională a 
psihologului. Mă bucur că psihologii din armată nu sînt 
pregătiţi doar la nivel de universitate – ciclul i de studii, 
ciclul ii. Ei participă la diferite seminare şi întruniri or-
ganizate nu doar în Armata naţională. se caută mereu 
posibilităţi de perfecţionare. O parte din psihologii mi-
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litari au urmat cel de-al doilea ciclu uni-
versitar chiar în cadrul masteratului de la 
noi din universitate. 

- Aţi făcut parte din comisia creată 
de Ministerul Apărării pentru studie-
rea fenomenului relaţiilor nestatutare 
dintre militari. Există abuzuri între 
militarii Armatei Naţionale? Dacă da, 
atunci care sînt germenii lor?

- Din păcate, există. Dar ele nu sînt 
condiţionate doar de mediul militar. 
Relaţiile nestatutare au tangenţă cu per-
sonalitatea tinerilor. Atunci cînd tînărul 
este înrolat în armată, vine cu un capital 
social bine conturat, fiindcă pe parcur-
sul vieţii lui deja a învăţat arta relaţiilor, 
însă cum a însuşit această artă, de ce ca-
litate sînt deprinderile lui, aici a rămas să 
ne punem întrebarea. societatea noastră 
a devenit şi mai agresivă, şi mai tentată 
spre a abuza de cineva care este mai slab 
şi  se confruntă acum cu problema ma-
joră de a nu oferi, începînd din copilărie, 
educaţia necesară generaţiei în creştere. 
În rîndurile Forţelor Armate, tinerii 
sînt puşi în faţa dezvoltării agresivităţii, 
doar că se solicită o agresivitate poziti-
vă – iniţiativă, putere de decizie, tărie 
de caracter, voinţă, capacitate de a ţine 
piept la nişte sarcini care cer folosirea 

forţei fizice. Respectiv, această agresivi-
tate este benefică activităţii militare. În 
condiţiile cînd în Armata naţională ar 
fi înrolaţi doar tineri cu educaţie bună, 
atunci, într-adevăr, ar fi lesne de a dez-
volta agresivitatea pozitivă. În condiţiile 
cînd ei vin cu un capital defavorabil al 
relaţiilor sociale, ei încearcă să pună în 
uz acest capital în  relaţiile cu semenii 
lor. În timpul sondajului anonim pe care 
l-am realizat, 20 de persoane au relatat 
despre abuzuri. Anchetele lor au cerut să 
se indice şi ce tip de abuz. În momentul 
în care zice că a suportat un abuz şi la ce 
tip anume nu arată nimic, asta înseamnă 
că a făcut-o din supărare, probabil. Din 
cele 20 de cazuri, 9 se referă la impune-
rea de a îndeplini munci în locul altor 
persoane. Deci, rămîn numai 11 cazuri 
de alte forme de abuz fizic. Unsprezece 
cazuri, lumea ar spune, nu e mult pentru 
aproape 900 de anchete. Eu zic că ori-
cum este o situaţie care urmează să ridi-
ce semne de întrebare. E nevoie de a ţine 
sub control mediul militar. Şi aici este 
nevoie, într-adevăr, de multă activitate 
şi nu numai din partea psihologilor care 
pot să identifice persoanele cu compor-
tament distructiv sau persoanele care su-
portă abuzuri. Mai este aici şi rolul celor 

care lucrează direct cu ostaşul. Şi ofiţerii 
trebuie remuneraţi nu doar moral, dar şi 
material, pentru această activitate deloc 
uşoară şi, fireşte, că vor deveni şi mai in-
teresaţi în a-şi dezvolta abilităţile şi de a 
face faţă sarcinilor nu doar cu caracter 
militar, dar şi cu caracter educativ.

- Credeţi că fenomenul relaţiilor 
nestatutare în Armata Naţională 
poate fi eliminat? Pentru că minis-
trul Apărării declarase anterior că 
vor mai exista cazuri unitare.
- noi vom zice că întotdeauna vor fi 

cazuri. Şi eu consider că trecerea arma-
tei la înrolarea doar în bază de contract 
este o soluţie foarte favorabilă nu doar 
dezvoltării Forţelor Armate, dar şi cre-
ării unui alt climat relaţional în unităţile 
militare. Pentru că atunci vor fi înrolate 
doar persoane care doresc să-şi îndepli-
nească serviciul militar şi verificate din 
punct de vedere fizic. Mai departe va fi 
un fel de egalitate. Adică, este o soluţie 
care, fireşte, că va spori profesionalismul 
Armatei naţionale, dar va contribui şi la 
instalarea unei alte atmosfere psihologi-
ce. Va dezvolta alt tip de relaţii, bazate 
nu pe agresivitate, dar pe competitivi-
tate, pe colaborare. Dar asta nu exclude 
anumite cazuri unitare. Oricît de perfect 

Aici începe o altă dimensiune
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Eu aş veni cu propunerea, în baza parteneriatului 
de colaborare încheiat cu Ministerul Apărării, să 
creăm un  laborator de psihologie militară ştiinţifi-
co-practică care să se ocupe de un studiu serios. “

ar fi aparatul de testare psihologică, ori-
cum persoana are anumite trăsături pe 
care le manifestă foarte rar, mai ales în 
condiţii de extremă. Dar există o ten-
dinţă de a elimina periodicitatea, de a 
exclude tradiţia distructivă, de a face cît 
mai favorabile aceste relaţii interperso-
nale ca aceste cazuri să devină, într-ade-
văr, excepţionale. 

- Credeţi că Armata Naţională  
este o şcoală pentru tinerii care se 
încadrează în ea? 
 - Da, cred. Mi-am format această 

convingere nu doar în cadrul activităţii 
comisiei. Poate că dintr-o tradiţie veche, 
pe care o am încă din biografia mea în 
cadrul unui alt stat care era Uniunea 
sovietică, în care se spunea că bărbatul 
care nu a făcut armata nu este un ade-
vărat bărbat. Dar nu e doar asta. Cred că 
Armata naţională este mediul care-l în-
vaţă pe tînăr disciplină, autoorganizare, 
îl ajută să se evalueze, în condiţia în care 
acest tînăr posedă capacităţi intelectu-
ale, morale şi fizice. Mediul militar se 
transformă pentru tînăr în unul în care 
sporeşte eficienţa de sine. Poate că mulţi 
din tinerii noştri care astăzi îndeplinesc 
serviciul militar în termen au studii me-
dii incomplete. În armată, ei încep să-şi 
dezvolte chiar aşa-numita conştiinţă ju-
ridică, fiindcă ei nu au fost informaţi şi 
nu cunosc multe lucruri. În armată, ei îşi 
dezvoltă patriotismul. noţiunea de pa-
triotism este demult uitată de anumite 
medii şi pături sociale. M-am întrebat 
ce vom face peste 2-3 ani, cînd va dis-
părea serviciul militar obligatoriu?  Şi 
îmi făceam temeri cu privire la sporirea 
delincvenţei şi cazurilor de infracţiune 
în rîndul tinerilor, fiindcă serviciul mi-
litar coincide cu o perioadă cînd tînărul 
devine deja independent, dar nu are, 
însă, deprinderi de viaţă, chiar nu are 
cunoştinţe în domeniul legii. Mi-a răs-
puns chiar domnul ministru  că acei 3 
mii şi ceva de tineri care pot fi înrolaţi 
în armată sînt doar o parte a tinerilor 

noştri şi, respectiv, nu se rezolvă situaţia 
doar prin înrolarea lor în armată. M-am 
liniştit atunci şi m-am gîndit încă o dată 
asupra sporirii importanţei educaţiona-
le şcolare.  Am un nepot  de 12 ani, care 
este înalt, frumos, deştept, îi place să 
citească, nu-i prea place exerciţiul fizic, 
dar are capacităţi. Într-o zi  l-am întrebat 
dacă ar merge la 18 ani să facă serviciul 
militar. El m-a întrebat care este salariul 
în armată. i-am zis că acum este vorba 
despre înrolarea în bază de contract şi că 
tinerii abia înrolaţi, care nu au grad mi-
litar, pare-mi-se, au 1800 lei salariu. El 
îmi zice: „n-o să-mi ajungă să mănînc, 
să mă îmbrac!”.   Eu i-am zis că în mo-
mentul cînd va semna contractul, îl vor 
îmbrăca, îl vor încălţa, hrăni şi instrui. 
Atunci el îmi zice: „Dar e o rezolvare! În 
trei ani, eu pot să adun circa 60 mii de 
lei şi apoi să-mi achit contractul într-o 
instituţie de învăţămînt”. Şi m-a bucurat 
faptul că atunci cînd i-am vorbit des-
pre exerciţiul fizic, despre dezvoltare, 
antrenament, nu l-a speriat, ci chiar a 
legat serviciul militar prin contract de 
viitoarea lui biografie. Adică, eu cred că, 
într-adevăr, trebuie să sporim prestigiul 
Forţelor Armate. Uitaţi-vă ce fac ame-
ricanii! Ce filme fac ei despre poliţie şi 
armată!

- Aţi vorbit despre anchetele 
anonime care v-au ajutat să faceţi 
anumite concluzii privind fenome-
nul relaţiilor nestatutare dintre mi-
litarii Armatei Naţionale. De cine 
au fost realizate şi cît de eficiente 
sînt chestionarele anonime?
- În general, anchetele au fost făcute 

de către membrii comisiei create de Mi-
nisterul Apărării, dar după aceasta le-am 
modificat destul de mult ca să fie foarte 
eficiente. Am făcut chestionare pentru 
militarii prin contract şi cei în termen. 
Am remodelat şi am făcut un chestionar 
destul de vast şi ne interesa de la bun 
început nu atît starea fenomenului rela-
ţiilor nestatutare, cît cauzalitatea inter-

nă a acestui fenomen. Respectiv, o parte 
din întrebări, unite împreună, urmau să 
identifice cazurile şi factorii care gene-
rează comportamentul nestatutar. 

Respectiv, noi am primit la forme de 
abuz 2, 4 %, echivalent cu 20 de persoa-
ne care au corespuns şi la indicarea for-
melor de abuz. Lumea întreabă dacă sînt 
într-adevăr veridice datele. Ele sînt foar-
te veridice, pentru că au fost supuşi an-
chetării circa 70 % din ostaşii în termen 
sau  circa 60 % din numărul persoane-
lor înrolate în rîndul Forţelor Armate. 
În general, la întrebarea dacă există în 
Forţele Armate relaţii nestatutare, circa 
10% din respondenţi au răspuns afirma-
tiv. Relaţiile  nestatutare pot fi marcate 
prin abuz, dar nu neapărat astfel. Ei pot 
să considere relaţie nestatutară şi faptul 
că există cazuri de tineri care urmau să 
facă serviciul militar şi n-au fost înrolaţi 
sau care optau pentru trupele speciale, 
dar nu au fost admişi. 

În plus, am vrut să vedem sentimen-
tul de patriotism. Mai mult de 80% din 
ostaşi spun că au venit de bună voie la 
armată şi vor să facă serviciul militar.  
La întrebarea de ce vor să facă serviciul 
militar sau nu, jumătate din cele circa 
20% care nu vor să facă armata condiţi-
onează cu situaţii dificile în familie. Dar 
mulţi au arătat că vor să facă serviciul 
militar, pentru că vor să-şi dezvolte băr-
băţia, vor să-şi obţină livretul militar şi 
apoi să-şi găsească o specialitate bună. 
Apoi a fost  întrebarea dacă ar recoman-
da altor tineri să vină la armată şi, la fel, 
mai mult de 80% au răspuns „da”. Dacă 
ai recomanda şi altora, nu înseamnă că 
eşti nemulţumit. nu pot să zic că situa-
ţia în rîndul militarilor în termen este 
absolut favorabilă, dar nu este aşa cum 
cineva încearcă să ne-o prezinte. La fi-
nal, părerea mea este că atît timp cît 
sîntem un stat, avem nevoie de armată. 
Şi atît timp cît avem armată, trebuie să 
sporim stima şi recunoştinţa pentru cei 
care sînt în armată.

Locotenent major Inga RADVAN
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- Aţi îndeplinit serviciul militar?
- Cu regret, nu am făcut serviciul mi-

litar. Aşa erau timpurile. M-am căsătorit 
degrabă şi, cînd a venit timpul să fac ar-
mata, aveam deja doi copii. Dar îmi pare 
rău că nu am trecut această şcoală.

- Credeţi că Republica Moldova 
are nevoie de armată?
- Consider că Republica Moldova, 

ca şi orice alt stat, are nevoie de armată, 
care, la necesitate, să apere teritoriul şi 
interesele ţării. Şi, totodată, dacă nu vom 
avea armată, unde tinerii se vor face 
bărbaţi în sensul deplin al cuvîntului? 
Consider că toţi băieţii trebuie să facă 
armata ca să devină feciori destoinici ai 
acestei ţări.

- Atunci de ce la romi serviciul 
militar nu se bucură de o mare po-
pularitate?
- Este o întrebare bună şi cred că 

răspunsul la ea se conţine în tradiţiile şi 
calităţile naţionale ale romilor. Trebuie 

să recunoaştem faptul, că din cele mai 
vechi timpuri romii nu prea au vrut să 
plece la armată. Un motiv fiind căsăto-
riile la o vîrstă foarte tînără. Unii din ei 
la 18-20 de ani au deja 2-3 copii. Un alt 
motiv important, care-i împiedică pe 
romi să facă armata, este lipsa studiilor. 
Ce fel de soldat fără studii? Eu întot-
deauna am spus şi repet încă o dată că 
pentru noi întrebarea cu numărul unul 
şi durerea sufletului a întregului neam 
este şcolarizarea copiilor. Dar, cu regret, 
avem ceea ce avem.

- Îndeplinirea serviciului militar 
este o ocazie perfectă de integrare în 
societate pentru romi, fapt pentru 
care întotdeauna aţi optat şi dvs. şi 
predecesorii dvs. De ce nu promo-
vaţi armata în rîndurile etniei pe 
care o reprezentaţi?
- Din cele mai vechi timpuri romii 

au fost aproape de armată. noi sîntem 
romi-ciocănari şi putem fi consideraţi 
ca cel mai vechi „complex” industrial-

militar din lume. Întotdeauna am fost 
apreciaţi pentru armamentul, pe care îl 
confecţionam: săbii, cuţite, topoare, etc. 
Chiar şi Ştefan cel Mare a apelat la ser-
viciile romilor, cînd turcii au năvălit asu-
pra Moldovei. Dînsul i-a chemat pe toţi 
romii-ciocănari din Transilvania şi Ba-
nat la soroca, ca să-i asigure armata cu 
toate tipurile de armament. Dar să ştiţi 
că noi, romii, întotdeauna am promovat 
şi vom promova o politică paşnică. 

- Cunoaşteţi personalităţi mili-
tare de etnie romă?
- Din cîte cunosc, unchii tatălui meu 

Petrea şi nicolae au făcut serviciul mi-
litar în armata regelui Mihai. nicolae, 
fiind un rom zdravăn, a fost în garda de 
onoare a regelui. Bunelul din partea ma-
mei a făcut armata română aici, la so-
roca, înaintea celui de-al Doilea război 
mondial, iar bunelul din partea tatei a 
ajuns pînă la Berlin în componenţa ar-
matei sovietice. Deci, sîntem un neam, 
care cunoaşte arta militară. De aceea îmi 

„Veniţi la armată, dragi nepoţi, 
feciori, prieteni!”

Baronul romilor Artur CERARI: 

Consider că Republica Moldova, ca şi orice alt stat, are ne-
voie de armată, care, la necesitate, să apere teritoriul şi in-
teresele ţării. Şi, totodată, dacă nu vom avea armată, unde 
tinerii se vor face bărbaţi în sensul deplin al cuvîntului?  “

Trăim într-o ţară multinaţională cu o istorie veche şi o cul-
tură foarte bogată. mai bine zis, un ansamblu de culturi, 

care, contopindu-se, au creat coloritul cultural specific plaiu-
lui nostru moldav. Una dintre aceste culturi este reprezentată 
de etnia romă din nordul ţării, care, cu multe secole în urmă, 
s-a aşezat cu traiul pe malul bătrînului Nistru. Soroca este nu 
doar un oraş frumos, situat la hotarul ţării, dar şi capitala ro-
milor din tot spaţiul cSI, în frunte cu baronul artur cerari. 
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pare rău că nu am avut posibilitate să în-
suşesc şi eu această artă.

- În prezent tinerii vin la dum-
neavoastră după un sfat, după o 
îndrumare, sau ca să discute o pro-
blemă oarecare?
- În Occident este o vorbă: „Casa 

mea – cetatea mea”. Eu întotdeauna zic 
altfel: „Casa mea e deschisă în regim 
non-stop”. Tineretul vine şi de la sud şi 
de la nord, ca să întrebe multe lucruri, 
dar cel mai des oamenii vin ca să ceară 
un sfat pentru a pleca la studii. Din cele 
mai vechi timpuri noi am fost predispuşi 
pentru a crea o familie, pentru a creşte 
copii. Însă, la momentul actual, un rol 
important în viaţa noastră îi revine bu-
siness-ului. nu pentru a face palate, ci 
pentru a exista. De aceea, tendinţa mea 
este ca să ajut mereu, la orice problemă, 
acest popor cu o istorie veche şi o cultu-
ră foarte frumoasă. 

- Cîţiva ani în urmă, doi tineri 
de etnie romă, au fost încorporaţi 
în Armata Naţională de CMT Soro-
ca. Cum credeţi, ce i-a îndemnat să 
facă acest pas?

- să ştiţi că eu îi respect pe aceşti ti-
neri, pentru că s-au încorporat în rîndu-
rile Armatei naţionale. Asta dă dovadă 
de interes bărbătesc, pentru că acolo 
i-au învaţat să mînuiască arma, să con-
ducă transportul. Acolo ei au devenit 
adevăraţi bărbaţi. Pentru mine aceşti doi 
tineri sînt bravo! Atunci cînd ei au fost 
încorporaţi, eu nu eram în Republica 
Moldova şi de aceea nu am avut ocazia 
să mă întîlnesc cu ei personal. Dar să 
ştiţi că poşta ţigănească lucrează mai 
bine ca Mossad, CiA, FsB sau alte servi-
cii speciale, şi, de aceea, informaţia des-
pre alegerea lor a ajuns pînă la mine. Eu 
mă mîndresc cu ei, pentru că au reuşit să 
treacă calea bărbăţiei şi să însuşească, cît 
de puţin, arta militară.

- S-a vorbit precum că dvs. aţi 
vrut să procuraţi avioanele de vî-
nătoare, scoase la licitaţie de Mi-
nisterul Apărării. Într-adevăr aţi 
avut aşa planuri sau a fost doar o 
glumă?  
- (Zîmbeşte). Eu consider că a fost o 

glumă sau un banc. Mă scuzaţi, dar nu 
sîntem miliardari. Dar, chiar să fi fost 
noi miliardari, unde să zburăm cu ele? 

nu ne trebuie, oameni buni, avioane. 
noi sîntem o etnie paşnică şi mereu am 
mizat pe un dialog pacifist. De-a lungul 
anilor, romii au trecut prin ghetouri, ho-
locaust şi prin multe alte greutăţi, şi, de 
aceea, întotdeauna au vrut ca în toată lu-
mea să persiste doar binele şi pacea.

- În calitate de „comandant su-
prem” al romilor ce mesaj aveţi pen-
tru tinerii, care stau la dubii să facă 
sau nu armata?
- Eu îi îndemn pe toţi feciorii nea-

mului nostru, care au dorinţă şi posibi-
litate, să nu ezite şi să-şi îndeplinească 
datoria faţă de Patrie. să-ţi aperi fami-
lia, casa, ţara este un lucru sfînt. noi, 
romii, sîntem o părticică a acestei ţări 
şi nouă nu ne este indiferentă viitoarea 
soartă a acestui meleag fără de preţ, care 
se numeşte Republica Moldova. să dea 
Dumnezeu ca ţara noastră să fie în con-
tinuare neutră şi paşnică, dar, totuşi, Ar-
mata naţională trebuie suplinită cu fe-
ciori destoinici ai ţării. Veniţi la armată, 
dragi nepoţi, feciori, prieteni! Aici veţi 
deveni adevăraţi bărbaţi!

Realizare:
 Dmitrii VOSIMERIC

un baron nu poate da sfaturi rele
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un sincer La multi ani! urăm locotenent-colone-
lului Diana GRăDINARu. Vă dorim multă 

sănătate, fericire, dragoste de la cei ce vă înconjoară, 
stabilitate materială şi noroc în viaţă.   

Cu respect, 
colectivul Centrului mass-media militară

Sincere felicitări şi urări de bine, sănătate, multe 
realizări frumoase şi cît mai multe vise împlinite 

pentru maior Vladimir ROMAN, comandant Comen-
duirea militară a Armatei Naţionale.

Cu respect, colectivul Comenduirii militare 
a Armatei Naţionale

La mulţi ani maiorului-medic Alexandru LE-
ŞAN, căpitanilor Alexandru DuCA,  Tudor 

DODI,  Radion MÎNDRESCu,  locotenenţilor majori 
Margareta TODICA, Sergiu GuzuN,  locotenenţilor 
Alexandr MARCHITAN, Igor STRuNA,  Alexei VAR-
zARI,  Valeri REVENCO,  plutonierului adjutant Ion 
CALIN, plutonierilor Sergiu BuzA,  Raisa STRA-
TuLAT,  Sergiu VÎRLAN,  sergentului major Eduard 
BETCA, sergenţilor Vadim ROMANENCO,  Tatiana 
ŞRAM,  Ivan GRAuR,  Cristina BRAGuţA. La mulţi 
ani, multă fericire, multă iubire, mult noroc şi multe 
dorinţe împlinite.

 Cu respect, colectivul Brigăzii „Ştefan cel Mare” 

Sincere felicitări cu ocazia zilei de naştere urăm 
căpitanilor Ion CAMERzAN,  Gheorghe PETIC, 

plutonierului major  Lucian POPA, sergenţilor  Irina 
HuŞANu, Anatolie STRATuLAT şi funcţionarei Ina 
BELENIuC. Dumnezeu să vă dea un curcubeu la fi-
ecare furtună, un zîmbet la fiecare lacrimă, o binecu-
vîntare la fiecare pas şi bucurie în fiecare zi.

Cu respect, colectivul Divizionului 
de Artilerie „Prut” 

La mulţi ani locotenentului major de justiţie Eca-
terina MACARI. Vă dorim sănătate, realizări 

profesionale, iar buna dispoziţie să vă însoţească zi de 
zi alături de cei dragi. 

Cu mult respect colectivul  
Spitalului Clinic Militar Central

O felicitare pentru tine

La mulţi ani locotenenţilor majori Vasile OJO-
GA,  Ion zuBCOV, locotenentului Nicolai 

CRAVEţ,  plutonierului adjutant Petru GuRău,  
plutonierului major Nicolae COŞERI,  plutonierilor 
Natalia ŞuNCARCIuC,  Veronica CuţCAIA, ser-
genţilor Natalia SMENTANCA,  Tatiana TAMAz-
LÎCARu, sergenţilor inferiori Tatiana GÎRLEA,  
Serghei NEGHIN. Viaţă lungă, fericire, sănătate şi 
iubire.

Cu respect, colectivul Batalionului de Gardă

Sănătate şi prosperitate dorim maiorului Edu-
ard BOICO, locotenentului Ghenadii BODRuG,  

plutonierilor majori Viorica IGNAT, Ina SMEDu, 
Aliona BEzMAN, sergentului Ion TOMA, sergen-
tului inferior Ion DRAGOI, funcţionarilor Mihail 
GHEţIu, Valentina CRASNAPIOROVA,  Tatiana 
OLTEAN. Multă fericire, iubire, realizări personale 
şi profesionale.

Sincere felicitări vă urează 
colectivul Brigăzii „Dacia”  

La mulţi ani locotenent-coloneilor Ruslan BuR-
LEA, Andrei EŞANu, locotenenţilor Lilia 

ROŞCA, Irina ŞAPTEFRAţI, plutonierului major 
Elena STAMBOL. Să aveţi parte doar de bucurii din 
partea celor dragi, aprecieri din partea colegilor şi 
doar zile senine în viaţă.

Cu respect, colectivul Academiei Militare 
“Alexandru cel Bun”

La mulţi ani locotenent-colonelului Leonid CA-
zACOV.  Fie ca zilele acestea să fie începutul 

la tot ce doriţi în  viaţă şi ce e mai bun să vină şi de 
acum încolo: fericire, prieteni buni, baftă şi momen-
te de neuitat. Felicitări!

Cu respect, din partea colegilor 
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omul şi pomul 
pentru dăinuirea neamului
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A fost război.
Ecoul lui
Şi-acum mai este viu.
Cămăşi mai vechi, mai noi
Amară amintire de la fiu.
De-atâtea ori fiind
Pe la izvor spălate
S-a ros de-acum uzorul
Şi, alb, bumbacul
S-a rărit in spate
Şi nu le-a îmbrăcat de mult
Feciorul.

Cămăşi mai vechi, mai noi
A fost război.
Ci maica lui
De ani prea lungi de-a rândul
Tot vine la izvoare:
Ea şi gândul.
Şi iar luând cămăşile în poală,
De cum ajunge sâmbăta,
Le spală.
Căci mâine
Fac băieţii horă-n sat,
Şi fete multe-s:
Câte-n flori albine.
Şi-atunci băiatul ei, cel drag băiat,
Cu ce se-mbracă, bunul,
Dacă vine?

Cămaşa ta e la fel
Cu cea a soldatului,
Ah, firule de iarbă!
Cum de nu bocaneşti pământul cu talpă
Şi tu,
Cum de n-ai şi tu general
Fiind la fel îmbrăcat
Ca soldatul?

Cămăşile  
Cum de-ţi păstrezi mirosul,
Frumosul tău miros de iarba?
Cum de nu miroşi
A bocanc, bunăoară,

A bocanc mărşăluind?
Încotro, soldaţeilor verzi,
Subţireilor?
Încotro ţineţi calea
Neauziţi, nesimtiţi?
Spre toamnă, poete,
Spre galbenul ei liniştit,
Generale!

Stau înfipte în glob
Săbioarele
Ca in pieptul pernuţei
Acele.
Ce mai cârpim azi,
Omule?!
Cămaşa verde
A verii,
Cămaşa albă
A iernii,
Rupte şi una şi alta?!
Pământul zdrenţuit
De puhoaie,
Spintecat de cutremure?!
Sufletul rănit?!
Stau înfipte in glob
Săbioarele.
Şi-aproape că
Nu mai e loc
Pentru pana poetului.

 Grigorie VIERu


