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Preşedintele Republicii moldova, comandant 
suprem al Forţelor armate, Igor dodon, pre-

zent la eveniment, l-a felicitat pe Pavel voicu cu 
ocazia numirii în funcţie, specificând că sarcina 
noului ministru este să asigure o bună funcţiona-
re a instituţiei şi o colaborare strânsă cu adminis-
traţia prezidenţială.

La rândul său, noul ministru al apărării şi-a 
exprimat convingerea că, împreună cu tot corpul 
de comandă al armatei naţionale, efectivul de 
militari şi civili, va contribui la asigurarea păcii, 
liniştii, integrităţii, suveranităţii şi independenţei 
Republicii moldova.

Pavel voicu a fost numit în funcţia de ministru 
al apărării, prin decretul Preşedintelui nr. I 172-YII 
din 8 iunie 2019.

voicu a absolvit academia ,,Ştefan cel mare” 
a ministerului afacerilor Interne şi academia de 
administrare Publică pe lângă Preşedintele Re-
publicii moldova.

noul ministru al apărării deţine experienţă în 
organele de drept. a activat în diferite funcții în 
cadrul Inspectoratului de Poliție Ungheni, cen-
trului pentru combaterea crimelor Economice 
şi corupției¸ centrului național anticorupție. 
a deținut funcțiile de comisar al comisariatului 
Raional de Poliție din călăraşi şi cimişlia, şef al 
Inspectoratului de Poliție din sectorul Buiucani, 
precum şi şef al Inspectoratului de Poliție din 
municipiul Bender. La 22 august 2017, a fost nu-
mit consilier al Preşedintelui Republicii moldova 
pentru misiuni speciale.

Pavel Voicu este noul ministru  
al Apărării

Pavel Voicu a fost 
prezentat corpului de 

comandă al Armatei 
Naţionale, în cadrul unei 

ceremonii, care a avut loc la 
sediul instituţiei de apărare
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Radu Burduja a avut întrevederi cu ambasadorul Extraordinar şi 
Plenipotenţiar, Reprezentant Permanent al României la naTo, 

stelian stoian, cu directorul pentru Instituții de apărare şi dezvol-
tare a capabilităților, departamentul operații (dIR dI&cB), marc 
di Paolo şi asistentul secretarului General naTo - departamentul 
Provocări Emergente ale securității, antonio missiroli. discuţiile 
s-au axat pe procesul de implementare PaRP la nivel național şi rea-
lizările acestuia, Inițiativa de consolidare a capacităților de apărare 
(dcBI), conceptul capabilităților operaționale (occ), consolidarea 
Integrității (BI), rolul acestora la  transformarea şi profesionalizarea 
armatei naționale, precum şi despre participarea Republicii moldova 
la eforturile de consolidare a securității internaționale.

de asemenea, convorbirile s-au axat pe prevederile Programului 
Ştiinţă pentru Pace şi securitate (sPs) şi modalităţile de colaborare 
prin intermediul acestuia, analiza stadiului actual al sPs în Republica 
moldova şi identificarea unor noi oportunităţi de extindere a coope-
rării în acest sens.

La Bruxelles - despre succesele 
Armatei Naţionale
Secretarul general de stat, Radu Burduja a efectuat o vizită 
oficială la Bruxelles, unde a discutat despre reformele sectorului 
de securitate şi apărare al Republicii Moldova

anterior, secretarul general de stat Radu Bur-
duja, tot la Bruxelles, cartierul General naTo,  
a participat la consultările multilaterale din ca-
drul Reuniunii comitetului pentru Parteneriate 
şi cooperarea în domeniul securității (Pcsc) 
plus Republica moldova (PaRP consultations 
„29+Republic of moldova”). Reuniunea face 
parte din efortul de aprofundare a cooperării cu 
partenerii strategici, colaborării dintre armate şi 
schimbul de experienţă pentru asigurarea creşte-
rii capacităţilor de apărare ale armatei naţiona-
le, prin generarea proiectelor şi iniţiativelor noi, 
benefice pentru instituţia de apărare a Republicii 
moldova.

 În cadrul activităţii a fost aprobat documen-
tul final al Procesului de Planificare şi Revizuire 
al Parteneriatului (PaRP) pentru anul curent — 
„PaRP assessment 2019”.

cel de-al 10-lea contingentul al armatei naţionale de-
taşat în KFoR a revenit acasă, după 6 luni de misiune.  

Pentru performanţele înregistrate în Kosovo, pacificatorii au 
fost decoraţi cu diplome ale Guvernului şi distincţii ale ar-
matei naţionale. În cadrul ceremoniei organizate cu această 
ocazie,  ministrul apărării Pavel voicu a apreciat prestaţia 
celor 41 militari detaşaţi în operaţiunea KFoR.   

“Au fost 6 luni în care ofiţerii şi subofiţerii Armatei Na-
ţionale, alături de militarii altor ţări, au câştigat respectul 
populaţiei din regiune şi al comunităţii internaţionale. Asta 
pentru că şi-au îndeplinit mandatul de pacificatori cu onoa-
re, dedicaţie, responsabilitate şi profesionalism. Această apre-
ciere vine din partea comandantului KFOR şi al armatelor 
partenere care s-au convins că militarii moldoveni dispun de 
pregătire necesară, sunt interoperabili şi pot executa misiuni 
de orice gen”, a menţionat  ministrul voicu.

contingentul KFoR-10, care s-a aflat în Kosovo în pe-
rioada decembrie 2018 - iunie 2019, a fost format din 41 
de militari profesionişti, dintre care un ofiţer de stat major, 
şapte genişti şi un pluton de 33 de infanterişti. aceştia au 
executat misiuni de securitate, patrulare şi geniu.

Totodată, cel de-al unsprezecelea contingent al arma-
tei naţionale, detaşat în operaţiunea de menţinere a păcii 
KFoR, şi-a început misiunea în Kosovo. Transferul de au-
toritate dintre cele două contingente de pacificatori moldo-
veni s-a desfăşurat în cadrul unei ceremonii care a avut loc 
în Baza multinaţională „camp vilaggio Italia” din localita-
tea Pech.

Republica moldova participă la misiunea KFoR din 
anul 2014. 

KFOR-10 şi-a încheiat misiunea

7Iunie  2019
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Potrivit unor voci bărbăteşti, femeile din Arma-
ta Naţională trebuie să îndeplinească în aceeaşi 

măsură, fără excepţii, obligaţiunile serviciului mili-
tar: ture  de 24 ore, serviciu peste program, pregă-
tire fizică şi militară adecvată cerinţelor etc. Scuze 
feminine, de genul, copilul e bolnav, mă simt rău, 
eu am nevoie să plec, nu ar trebui să-şi găsească 

locul în armată,  
opinează aceştia.

Pe de altă parte, femeile sunt indignate că, deşi se vorbeşte 
mult despre egalitate de gen, la funcții de conducere 

ajung mai dificil, comparativ cu bărbații; participarea în unele 
misiuni este limitată pentru femei, şirul poate continua.

discuțiile despre gender în armată, ca şi în alte sfere, sunt 
aprinse, lungi, cu rădăcini în istoria nu chiar atât de înde-
părtată, dar şi cu evoluții pozitive. Bunăoară, deja de un an, 
prin sursele media şi diverse activități publice, se tot vorbeşte 
despre Rezoluția 1325 a consiliului de securitate al onU 
privind femeile, pacea şi securitatea. avem o hotărâre de 
Guvern, avem un Plan de acţiuni, la care ia parte şi armata 
națională, avem strategia militară, ce specifică la comparti-
mentul militar: Asigurarea egalităţii de şanse la accesul în ca-
riera militară şi dezvoltarea profesională pe principiul gender a 
militarilor prin contract. mai nou, avem şi  asociația Femeilor 
din armata națională, care prin motto-ul „Curaj, Integritate, 
Siguranță”, şi-a propus să apere interesele celor 20% de femei 
din structura militară. 

apropo, Republica moldova este printre țările cu cea 
mai mare reprezentativitate a femeilor în armata națională, 
în timp ce majoritatea mențin cota de 3-15%. de exemplu, 
personalul militar feminin în India e de aproximativ 3%, în 
china-5%, în Bosnia - 6%, în Regatul Unit al marii Britanii 
şi Rusia - 10%, în suedia - 13%, cca 15% se atestă în Franța şi 
în sUa, arată statistica mai multor studii în domeniu. acest 
procentaj, începând cu anul 1970, când majoritatea armate-
lor occidentale au început să permită femeilor să servească în 
serviciul activ în toate ramurile militare, a variat, stabilindu-se 
anumite limite. În moldova nu a fost impusă o restricție în 
acest sens, astfel cele 20% s-au format în mod natural, ne-a  
informat vladimir Iliev, secretar de stat în domeniul politi-
cilor de dezvoltare a resurselor umane, învăţământ militar şi 
planificare a resurselor. În opinia dumnealui, angajarea prin 
contract a fost una mai puțin riguroasă, în special la compar-

timentul pregătirea militară, respectiv, acest aspect necesită a 
fi compensat şi dezvoltat mult mai mult, pentru a avea o ade-
vărată egalitate de gen, în sensul complet al cuvântului.

Femeile militare ajung în armată pe două căi: fie că absolvesc 
o instituție civilă şi susțin cantonamentele de 55 de zile înainte 
de încadrare, fie studiază la academia militară a Forțelor ar-
mate (amFa) şi apoi sunt repartizate, de regulă, în funcţii de 
comandant de pluton în unitățile militare. de fapt, femeile pot 
fi văzute în diferite subdiviziuni: jurist, jurnalist, medic, trans-
misionist etc. Important este ca fiecare din aceste femei, ca şi 
bărbații, de altfel, să înțeleagă că mai întâi sunt militari şi apoi 
- psiholog, logistician, contabil etc., au opinat câțiva participanți 
la seminarul ”comunicarea sensibilă la gen pentru specialiştii în 
comunicare şi relații publice ai ministerului apărării al Repu-
blicii moldova”. ”Sunt militar/militară cu grad de maior/maioră, 
colonel/colonelă”- încă o idee netradițională discutată în cadrul 
aceluiaşi training. Terminologia influențează cultura comunică-
rii, respectiv utilizarea corectă a termenilor ne ajută să ne per-
cepem la egalitate sau, dacă încă nu suntem gata pentru o astfel 
de schimbare, să folosim termenii neutri, de genul echipă, grup 
- sunt câteva din notificările ce au impresionat-o pe una din par-
ticipante, natalia albu, conferențiar universitar, amFa.

”Întrunirea ne-a oferit oportunitate de a ne exprima pă-
rerile şi aşteptările vis-a-vis de rolul femeii în armată, pentru 
că în viața reală acest drept este limitat, la fel ca şi accesul la 
instruire”, a menționat locotenent-colonel Lucreția Pascari-
Tomoianu, şef serviciu Resurse umane, secția management 
operațional, marele stat major. acest gând indirect s-a regăsit 
şi în prezentarea doamnei Ludmila andronic, unul din for-
matorii seminarului. În opinia specialistului în comunicare, 
femeia militară este reprezentată, atât în mediile civile, cât şi în 
cele din structurile de forță, ca un fenomen sau ca fapt divers, 
în timp ce ar trebui să fie ca o regularitate că ea e militar, că 
posedă nişte cunoştințe, abilități, practici. ”De multe ori, presa 
promovează nişte stereotipuri precum că femeile ar fi un clan 
aparte în armată. Întrebări de genul vă convine sau nu viața 
militară, vă machiați sau cum rămâne cu manichiura sunt o 
perpetuare a acestor stereotipuri.”

În concluzie, voi face trimitere la afirmațiile doamnei Ta-
tiana ciocoi, doctor în ştiințe pe problema de gender, potrivit 
căreia prezența femeii într-un mediu militar diminuează din 
agresivitate, specifică sexului masculin, iar diferențele fizice 
nu trebuie în nici un caz folosite ca provocator de conflict, ci 
valorificate, pentru a avea un mediu favorabil, implicit în ar-
mata națională.

Liuba VICOL  

Fără diferenţe în armată!
Uniforma militară egalează sau ar trebui să egaleze diferențele de gen.  
Să fie oare așa?
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personalul militar feminin în India e de aproximativ 3%, în 
china-5%, în Bosnia - 6%, în Regatul Unit al marii Britanii 
şi Rusia - 10%, în suedia - 13%, cca 15% se atestă în Franța şi 
în sUa, arată statistica mai multor studii în domeniu. acest 
procentaj, începând cu anul 1970, când majoritatea armate-
lor occidentale au început să permită femeilor să servească în 
serviciul activ în toate ramurile militare, a variat, stabilindu-se 
anumite limite. În moldova nu a fost impusă o restricție în 
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planificare a resurselor. În opinia dumnealui, angajarea prin 
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timentul pregătirea militară, respectiv, acest aspect necesită a 
fi compensat şi dezvoltat mult mai mult, pentru a avea o ade-
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Femeile militare ajung în armată pe două căi: fie că absolvesc 
o instituție civilă şi susțin cantonamentele de 55 de zile înainte 
de încadrare, fie studiază la academia militară a Forțelor ar-
mate (amFa) şi apoi sunt repartizate, de regulă, în funcţii de 
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misionist etc. Important este ca fiecare din aceste femei, ca şi 
bărbații, de altfel, să înțeleagă că mai întâi sunt militari şi apoi 
- psiholog, logistician, contabil etc., au opinat câțiva participanți 
la seminarul ”comunicarea sensibilă la gen pentru specialiştii în 
comunicare şi relații publice ai ministerului apărării al Repu-
blicii moldova”. ”Sunt militar/militară cu grad de maior/maioră, 
colonel/colonelă”- încă o idee netradițională discutată în cadrul 
aceluiaşi training. Terminologia influențează cultura comunică-
rii, respectiv utilizarea corectă a termenilor ne ajută să ne per-
cepem la egalitate sau, dacă încă nu suntem gata pentru o astfel 
de schimbare, să folosim termenii neutri, de genul echipă, grup 
- sunt câteva din notificările ce au impresionat-o pe una din par-
ticipante, natalia albu, conferențiar universitar, amFa.

”Întrunirea ne-a oferit oportunitate de a ne exprima pă-
rerile şi aşteptările vis-a-vis de rolul femeii în armată, pentru 
că în viața reală acest drept este limitat, la fel ca şi accesul la 
instruire”, a menționat locotenent-colonel Lucreția Pascari-
Tomoianu, şef serviciu Resurse umane, secția management 
operațional, marele stat major. acest gând indirect s-a regăsit 
şi în prezentarea doamnei Ludmila andronic, unul din for-
matorii seminarului. În opinia specialistului în comunicare, 
femeia militară este reprezentată, atât în mediile civile, cât şi în 
cele din structurile de forță, ca un fenomen sau ca fapt divers, 
în timp ce ar trebui să fie ca o regularitate că ea e militar, că 
posedă nişte cunoştințe, abilități, practici. ”De multe ori, presa 
promovează nişte stereotipuri precum că femeile ar fi un clan 
aparte în armată. Întrebări de genul vă convine sau nu viața 
militară, vă machiați sau cum rămâne cu manichiura sunt o 
perpetuare a acestor stereotipuri.”

În concluzie, voi face trimitere la afirmațiile doamnei Ta-
tiana ciocoi, doctor în ştiințe pe problema de gender, potrivit 
căreia prezența femeii într-un mediu militar diminuează din 
agresivitate, specifică sexului masculin, iar diferențele fizice 
nu trebuie în nici un caz folosite ca provocator de conflict, ci 
valorificate, pentru a avea un mediu favorabil, implicit în ar-
mata națională.

Liuba VICOL  

Fără diferenţe în armată!
Uniforma militară egalează sau ar trebui să egaleze diferențele de gen.  
Să fie oare așa?
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3%india

5%china

6%bosnia și 
herţegovina 

10%regatul unit al 
marii britanii

10%rusia

13%suedia

15%Franţa

20%moldova

15%sua

reprezentativitatea Femeielor în unele armate
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îN ARMAtA NAţiONAlă

12 jurnalişti  
din Republica Moldova 
au răspuns provocării 
lansate de ministerul 
Apărării, prin participarea  
la proiectul  
„24 de ore în Armata 
Naţională”, organizat  
de Serviciul  
de informare  
şi comunicare  
cu mass-media Natalia TOCARCiuC 

,,A fost o experienţă de nedescris. Particip pentru 
prima dată la acest proiect. Am fost curioasă să aflu cum 
este să fii militar. Am petrecut 24 de ore pline de emoţii, 
suspans, am executat sărituri de la înălţime, am tras din 
mitralieră, lucru ce m-a impresionat, de fapt, cel mai 
mult. Am servit prânzul ostăşesc, despre care am auzit că 
nu este gustos, dar miturile s-au spart. Am dormit în ca-
zarmă alături de colegii mei şi, cu siguranţă, toate părerile 
mele despre militari s-au schimbat. Acum cred că Armata 
Naţională este o forţă demnă de încredere”. 

veronica piSAReNCO
,,După mai puţin  de jumătate de zi în forţele speciale, 

mi-am dat seama că aici nu este loc de unghii lungi sau 
machiaj şi că noi, cei care stăm la birou, unde este curat şi 
avem aer condiţionat, de fapt, nu muncim. Am avut parte 
de o serie de provocări. La miezul nopţii, am executat o 
misiune extrem de dificilă. A trebuit să luăm cu asalt o clă-
dire în care se aflau substanţe radioactive. Ne-am descur-
cat bine, dar am fost  frânţi de oboseală, picioarele dureau 
extrem şi am dormit neîntoarsă. Am efectuat şi trageri cu 
pistolul Glock , care pot să zic că este comod chiar şi pentru 
o domnişoară. Demult îmi doream să petrec o zi în arma-
tă, iar acum visul meu s-a împlinit. Acum am înțeles ce 
muncă grea au militarii!”

cei mai curajoşi şi interesaţi de proiect au fost reprezentanţii PRo Tv, canal 2, moldova 1, Radio 
moldova, TvR moldova, Realitatea.md, newsmaker, Tv nord, Zugo.md, Ştiri.md, sTs şi compania 

Publică Teleradio Găgăuzia (GRT).
Unii dintre ei au participat pentru prima dată, iar alţii au venit să-şi încerce puterile repetat în faţa 

provocărilor lansate de militarii Batalionului cu destinaţie specială „Fulger”.  Echipaţi milităreşte, 
reporterii au fost transportaţi la centrul militar de Instruire al armatei naţionale de la Bulboaca, unde 
au executat trageri din armamentul de infanterie, au condus autovehicule de tip HmmWv, au executat 
procedee tehnice de alpinism, au  trecut  pista cu obstacole şi au însuşit  tehnici de supravieţuire. nu a fost 
deloc uşor pentru ei, dar au rezistat până la capăt şi au promis că ne vom întâlni şi la următoarea ediţie. 

,,Noaptea a fost scurtă, iar deşteptarea a fost devreme,  
ca la adevăraţii militari”

Jurnaliştii „asaltează” poligonul

Oastea Moldovei10
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Locotenent-colonel ion OjOg,
comandantul Batalionului 
cu Destinaţie Specială “Fulger”

,,Proiectul “24 de ore în Armata Naţi-
onală “ a început la ora 07:00. Jurnaliştii 
au fost echipaţi în ţinută militară, au 
primit toate echipamentele necesare, s-au 
îmbarcat în autovehiculele din dotarea 
unităţii şi s-au deplasat la Centrul Militar 
de Instruire al Armatei Naţionale de 
la Bulboaca.  Am început cu o şedinţă 
de trageri specifică forţelor speciale din 
cadrul Armatei Naţionale, din pistolul 
Glock şi pistolul mitralieră AKMS.  A 
urmat conducerea autovehiculelor 
HMMWV, şedinţe la instrucţia alpină, 
coborârea în rapel, după care s-a executat 
un funicular. 

Am organizat pentru reporteri şi o şedinţă la  in-
strucţia tactică, la elemente de supravieţuire şi aici mă 
refer la pregătirea focului şi a unui adăpost. Pe timp de 
noapte, aceştia  au efectuat un raid. În cea de-a doua 
zi, jurnaliştii au avut o şedinţă la instrucţia de paraşu-
tare,  unde au făcut cunoştinţă cu tot setul de paraşuta-
re din dotarea unităţii, precum şi echiparea cu acesta. 

Reprezentanţii mass-media au depus un efort 
considerabil ca să facă faţă provocărilor. Pot să zic că 
s-au descurcat foarte bine”.

Leanca LAşCu-RAţă
,,A fost un vis al meu să fac parte, 

măcar pentru o zi, din Batalionul cu 
Destinaţie Specială  şi asta pentru că ei 
sunt cei mai buni, cei de elită. Proiectul 

a inclus  activităţi foarte interesante – 
alpinism, depăşirea pistei cu obstacole, 

trageri din diferite arme. Iar pentru noi, 
jurnaliştii, e bine să vedem ce se întâmplă 

după cortină. 
Momentul cel mai dificil a fost depăşi-

rea pistei cu obstacole, pentru că urma să 
ai o condiţie fizică destul de bună.”.  

Dumitru jOMiR 
,,Am petrecut 24 de ore fantastice alături 
de colegii din presă. Am efectuat trageri, 

ne-am echipat corespunzător pentru 
salturile cu paraşuta, doar că mi-aş 

fi dorit să le fi executat. Ne-am simţit 
adevăraţi ostaşi ai Armatei Naţionale. 

Am avut exerciţii de alpinism, am sărit de 
pe funicular şi am efectuat o operaţiune 
militară, care a presupus luarea cu asalt 
a unei case unde se presupunea că sunt 

terorişti. Această acţiune a fost fantastică, 
pentru că aşa ceva am văzut numai în fil-
me. Noaptea a fost scurtă, iar deşteptarea 

a fost devreme, ca la adevăraţii militari. 
Provocările au fost destul de mari, a 

existat presiunea stării fizice, dar cred că 
dacă petreci mai mult timp în armată, te 
poţi adapta la toate condiţiile şi eforturile 

pe care le presupune meseria  
de apărător al Patriei”. 
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24 de ore  
pline de emoţii  
şi suspans...
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Partea teoretică a examenului se desfăşoară în formă ora-
lă, iar studenții extrag biletul cu întrebări şi se retrag la 

masa de studii. Tinerii au la dispoziție 30 de minute, timp în 
care îşi fac notițe, apoi se expun în fața comisiei de evaluare.

Iulian crăciun a extras biletul numărul 10, cu tema ac-
ţiunile comandantului de pluton în lupta de ofensivă şi in-
dicele la marş. „Timp de trei ani am studiat amănunţit aceste 
teme. Mai greu a fost la indicele posibilităţii la marş, pentru 
că e vorba doar de nişte cifre. Cred că o să iau nota 8 sau 
9. Peste 2 zile, ne vom alege locurile de muncă. Eu voi opta 
pentru Brigada „Dacia”, deoarece am desfăşurat stagiul de 
practică în unitatea respectivă  şi mi-a plăcut contingentul de 
acolo, gradul de profesionalism al militarilor şi pentru că sunt 
mai aproape de casă”, afirmă acesta. 

La proba practică la examenul de licenţă Elemente de 
artă militară, studenţii au fost în rol de comandant de plu-

ton şi au condus cu trupele în teren. Iar câteva zile mai târ-
ziu,  s-au  executat trageri din aruncătorul de grenade aG-7 
şi armamentul uşor de infanterie, pentru testarea capabilită-
ţilor de aplicare a cunoştinţelor la aceeaşi disciplină. 

Potrivit studentului  nicolae Reaboi, proba practică este 
mai dificilă şi aici fiecare student a avut posibilitate să de-
monstreze cunoştinţele reale pe care le posedă. „La partea 
practică, am avut tema Apărarea, respectiv, la început, am 
făcut orientarea tactică, apoi fiecare şi-a schiţat o concepţie 
a acţiunilor comandantului de pluton, care a fost urmărită şi 
analizată”, susţine viitorul ofiţer. 

Potrivit comandantului-rector al academiei militare 
“alexandru cel Bun”, colonel sergiu Plop, notele obţinute 
de absolvenţi sunt foarte importante pentru repartizarea la 
funcţiile de comandă a viitorilor ofiţeri, de aceea, fiecare în 
parte, au depus eforturi intelectuale mari. 

În perioada 17-18 iunie, studenţii militari îşi vor susţine  
tezele de licenţă, în prezenţa unei comisii. 

În acest an, vor fi avansaţi la gradul de locotenent 53 de 
studenţi militari, care vin cu noi aspiraţii şi viziuni moderne 
de instruire a efectivului din subordine. 

Căpitan Inga RAdVAN

Baza militară de la mărculeşti aniversează 27 ani de la 
fondare. La festivitatea solemnă au fost prezenţi con-

silierul principal de stat al primului ministru, general de 
divizie (r) Ion coropcean, ministru apărării* Eugen stur-
za, ambasadorul României în Republica moldova, daniel 
Ioniţă, ataşaţi militari, cadre militare în rezervă, oficialităţi 
din cadrul administraţiei publice raionale şi locale pre-
cum şi oaspeţi din întreaga republică. Eugen sturza a fe-
licitat călduros efectivul unităţii şi a  menţionat că apreciază 
prestaţia piloţilor militari, care, deşi cu o înzestrare modestă, 
reuşesc de fiecare dată să-şi îndeplinească cu succes misiu-
nea. dumnealui a specificat că reforma iniţiată de instituţia 
de apărare vizează şi aviaţia militară. astfel, începând cu 
anul viitor urmează să fie dezvoltate capabilități de su-
praveghere şi control ale spațiului aerian național.

„Regimentul ‚Decebal’ va fi unul modern, dotat cu echi-
pamentul necesar şi încadrat cu militari profesionişti, care 

ştiu să-şi facă bine meseria. Vă mulţumesc pentru serviciu, 
dragi colegi aviatori, sunteţi cea mai valoroasă resursă care o 
avem”, a spus ministrul apărării. 

Zeci de localnici s-au adunat la aeroportul militar pentru 
a urmări, fascinaţi, zborurile piloţilor militari, efectuate de 
aeronava an-2 şi elicopterul mI-2 şi paraşutările, de la alti-
tudinea de 350 metri, executate din avionul Forţelor aeriene 
Române c-27J spartan. Iar ceva mai târziu, de la mic la mare, 
oaspeţii s-au înghesuit la “pasărea de zbor” tocmai aterizată,  
pentru  emoţii şi impresii din cabina unui pilot.

Programul festiv a mai inclus exerciţii de mânuire a 
armei şi luptă corp la corp, recital de muzică militară, pre-
cum şi expoziţii de tehnică, echipament şi armament, jocuri 
şi concursuri cu premii.

Regimentul de aviaţie „decebal” a fost creat la 28 mai 1992.

AviAtorii miLitAri: 27 ani în slujba ţării 

Viitorii ofiţeri -  
în toiul sesiunii 
de licenţă
Doar un pas îi mai desparte pe 
studenţii militari de epoleţii de 
locotenent – examenele de licenţă, 
care se desfăşoară în perioada 3-14 
iunie. Aceştia urmează, în funcţie de 
specialitatea aleasă, să fie evaluaţi la 
trei probe – două de specialitate şi una 
la Administrare publică. 

* Evenimentul s-a desfăşurat la 31 mai 2019
Foto: Leonid Şcolinîi
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Partea teoretică a examenului se desfăşoară în formă ora-
lă, iar studenții extrag biletul cu întrebări şi se retrag la 

masa de studii. Tinerii au la dispoziție 30 de minute, timp în 
care îşi fac notițe, apoi se expun în fața comisiei de evaluare.

Iulian crăciun a extras biletul numărul 10, cu tema ac-
ţiunile comandantului de pluton în lupta de ofensivă şi in-
dicele la marş. „Timp de trei ani am studiat amănunţit aceste 
teme. Mai greu a fost la indicele posibilităţii la marş, pentru 
că e vorba doar de nişte cifre. Cred că o să iau nota 8 sau 
9. Peste 2 zile, ne vom alege locurile de muncă. Eu voi opta 
pentru Brigada „Dacia”, deoarece am desfăşurat stagiul de 
practică în unitatea respectivă  şi mi-a plăcut contingentul de 
acolo, gradul de profesionalism al militarilor şi pentru că sunt 
mai aproape de casă”, afirmă acesta. 
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Căpitan Inga RAdVAN

Baza militară de la mărculeşti aniversează 27 ani de la 
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şi concursuri cu premii.
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Cât ia şi cât oferă armata mediului?

armata ca parte a societății, prin activitatea sa, are un 
impact specific asupra mediului înconjurător, atât ca 
poluant, cât şi ca protector. 

armata contaminează mediul

activitatea militară reprezintă un factor de risc ecologic în 
mai multe moduri directe.

1. poluarea aerului, a pământului şi a apei, pe timp 
de pace. Iată doar câteva exemple:

statisticile globale privind consumul de energie şi ma-•	
teriale arată că aproximativ un sfert (42 de milioane 
de tone pe an) din combustibilul de pe glob este folo-
sit de forțele armate. 
În 1989, terenul Jefferson Proving Grounds al armatei •	
americane din Indiana a fost închis, deoarece a fost 
poluat cu peste 6,9 milioane de bombe şi cochilii în-
gropate. curățarea este considerată prea periculoasă 
şi riscantă.
Lacul Karachay din Rusia centrală a devenit atât de •	
poluat cu deşeuri radioactive, încât plimbarea timp de 
o oră lângă malul acestuia ar fi letală.
canada are unul dintre cele mai extinse spații din •	
lume utilizat în scopuri militare. Peste 100 000 de ki-
lometri pătrați sunt atribuiţi bazei aeriene Goose Bay 
din Labrador.

2. efectele imediate şi pe termen lung ale conflictelor 
armate. omenirea a cunoscut 2 războaie mondiale, peste 20 
de războaie europene, aproape 30 de conflicte în asia şi lista 
se completează, cuprinzând întreg mapamondul. nici unul 
dintre acestea nu a trecut fără consecințe, implicit asupra 
mediului. Bunăoară,  în urma războaielor, între 1945 şi 1982, 
vietnamul a pierdut peste 80% din spațiul său forestier ori-
ginal. moldova şi astăzi ”culege” obiecte explozive, rămase 
în sol din timpul celui de-al II-lea Război mondial, afectând 
agricultura şi mai ales, punând în pericol vieți omeneşti. Po-
trivit şefului serviciului geniu, locotenent-colonel adrian 
Efros,  până în prezent, au fost descoperite şi neutralizate 
cca 9600 de obiecte explozive pe teritoriul țării.

3. Dezvoltarea şi producția de arme nucleare. compa-
rativ cu efectele armelor convenţionale, cele ale armelor ne-
convenţionale (biologice, chimice, bacteriologice, nucleare) 
sunt mai grave şi mai de durată. cel mai răsunător caz, chiar 

şi după 70 de ani, rămâne a fi explozia nucleară din Hiroshi-
ma şi nagasaki. Unele rapoarte afirmă că numărul victimelor 
a variat între 129.000 şi 240.000, iar urme ale dezastrului ato-
mic se mai păstrează, chiar dacă oraşele au fost reconstruite.  
Un alt studiu arată că, în timpul Războiului Rece, forțele ar-
mate ale statelor Unite şi ale sovieticilor au produs cantități 
enorme de deşeuri periculoase. ca urmare a accidentelor 
navale, există cel puțin 50 de focoase nucleare şi 11 reactoare 
nucleare, ce pătrund în ocean. 

nu sunt prima şi nici ultima care va accentua că războaie-
le cel mai puțin se preocupă de ecologie, la fel ca şi industria 
militară, în general. armata națională a Republicii moldova 
este una mică, nu produce nici un fel de armament şi nu are 
ca scop atacarea vreunui teritoriu, respectiv, poluează mediul 
în aceeaşi măsură ca celelalte structuri ale țării. mai mult, 
instituția militară s-a implicat şi continuă să ia parte la proiecte 
de protecție a mediului.

armata naţională - 
protector al mediului

să pornim de la concepte. conform art. 13 (1) al Legii  
nr. 345 din  25.07.2003 cu privire la apărarea naţională, Forţe-
le destinate apărării naţionale desfăşoară activităţi de pregătire 
specifice, în limitele spaţiului naţional terestru, aerian şi fluvial, 
cu  respectarea  normelor de protecţie a mediului. completează 
idea şi strategia securităţii naţionale, ce menționează că Repu-
blica Moldova îşi îndreaptă eforturile ... pentru protecţia cuve-
nită a mediului şi.. se vor întreprinde măsuri pentru... reducerea 
şi eliminarea impactului substanţelor chimice toxice asupra me-
diului şi a sănătăţii populaţiei...

Ei bine, aceste finalități sunt realizate implicit cu contribuția 
armatei naționale, care de-a lungul timpul a implementat pro-
iecte ecologice importante cum ar fi distrugerea pesticidelor şi 
produselor chimice periculoase. Începând cu 2003, au fost sto-
cate 1269 tone de substanțe chimice şi distruse termic la uzina 
saRPI dabrowa Gornicza din Polonia. Proiectul naTo, în va-
loare de 2,2 milioane de euro, s-a încheiat în iunie anul trecut.

anterior, prin programul alianţei „Ştiinţă pentru pace şi 
securitate”, în moldova au fost nimicite circa 300 tone de me-
lanj, un component foarte toxic, folosit drept combustibil pen-
tru rachete; lichidate aproximativ 14 mii de mine antipersonal 
şi 12 mii de focoase pentru acestea, interzise prin convenţii 
internaţionale.

Starea mediului înconjurător este tot mai mult în atenţia omului. De fapt, alarma s-a dat încă  
în 1972, când Adunarea Generală a Naţiunilor Unite a instituit Ziua Mondială a Mediului  
(5 iunie) prin conferinţa “Ecologia Umană”. De atunci, mii de proiecte s-au desfăşurat pe 
întreg globul pământesc, cu scopul de a micşora gradul de poluare a mediului.

În prezent, se discută despre crearea unui laborator 
mobil, ce ar oferi posibilitatea de monitorizare a focarelor 
de antrax de pe teritoriul țării.

Tot la compartimentul protecție a mediului includem 
activitățile de sădire a copacilor, de salubrizare a râurilor 
şi a localităților din preajma unităților militare. Bunăoa-
ră, militarii au sădit mii de arbori şi pentru că la fiecare 
om revin 61 de copaci, înseamnă că armata a contribuit 
la salvarea a sute de vieți omeneşti.

nu vom face o contabilizare a tuturor acțiunilor 
de acest fel, cert e că militarii sunt actori importanți în 
protecția mediului şi respectă mereu îndemnul lui Rosa-
lie Bertell, accentuat în cartea sa Planeta Pământ - ultima 
armă a războiului: ”Relația cu pământul să fie mereu de 
cooperare, nu una de dominare, pentru că este în cele din 
urmă darul vieții pe care îl transmitem copiilor noştri şi 
generațiilor care trebuie urmate “.  

Liuba VICOL

€ 2,2 mln

Proiectul  
privind distrugerea pesticidelor şi produselor 

chimice periculoase în Republica Moldova,

tone de substanţe 
chimice exportate 
şi distruse termic 
la uzina SARPi 
Dabrowa Gornicza 
din Polonia

1269

Programul „Ştiinţă pentru pace şi securitate”

proiectele nato pentru republica moldova

300
Nimicite circa

tone de melanj 14 000 de mine 
antipersonal şi 12 000

lichidate circa

de focoase  
pentru acestea
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- domnule Cupcea, ce vă mai amintiţi despre anii de 
cătănie?

- Eu sunt, în general, un om al amintirilor şi spun pri-
etenii că am o memorie foarte bună. am atâtea impresii în 
viaţa mea, cât aş putea să scriu o carte. În fond, am amintiri 
frumoase despre armată, pentru că am făcut milităria aici, 
chiar în centrul chişinăului, chiar pe strada Tighina, colţ cu 
Ştefan cel mare. cazul a fost că trebuia să fiu trimis undeva 
la nordul îndepărtat, ca să fiu admis la Şcoala superioară 
din sankt Petersburg, o şcoală de marină, dar pentru că am 
intrat la şcoala teatrală, pe atunci, de pe lângă  Teatrul „vah-
tang” din moscova, nu a fost să fie. Şi datorită unor 
împrejurări, legate şi cu mihai Fusu şi pentru 
că aveam şcoală teatrală, dar, în acelaşi timp, 
trebuia să îndeplinesc serviciul militar, 

am fost repartizat aici. mai mult că şi maică-mea era în spi-
tal şi trebuia îngrijită. Şi tocmai la intrarea în unitate, m-am 
întâlnit nas în nas cu marele nostru actor victor soţchi-voi-
nicescu, care tocmai pleca. Şi eu intram. Era în anul 1971. 
m-au repartizat în orchestra militară şi eram un fel şi cân-
tăreţ, şi declamator. În fine, eram un fel de artist al unităţii, 
pentru că, la şcoala teatrală, am făcut şi comedie muzicală. 
Iar actorul de comedie muzicală este un actor sintetic, care 
trebuie să danseze, să cânte şi să fie un bun actor.

- Cum a fost viaţa „cântăreţului și 
declamatorului” Cupcea în armată?

- În fond, eram bine cu conducerea unită-
ţii militare. Evident că eu făceam pasul militar 
foarte frumos,  mai sus de 90 de grade şi luam

Pe mine Dumnezeu 
               mă duce de mână ...
n „Sunt Sandu-Aristin Cupcea, un biet actor, dar fericit”. Aşa a început dialogul fluent 

despre armată şi despre fericire. la întâlnire, m-a întrebat despre subiectul care mă 
interesează şi dacă, nu cumva, vreau să aflu dacă este un om fericit. Şi l-am întrebat, pe 
final, din curiozitate şi pentru a-i stârni din „revolta” lăuntrică a omului care are o sete 
uimitoare de viaţă. Dacă nu credeţi că este un om fericit, „uitaţi-vă după ochii mei, după 
zâmbetul meu”.

de fiecare dată locurile întâi. Şi mi se dădeau concedii de 
10 zile. Îmi amintesc, am întârziat o dată, cu  patru minute, 
întorcându-mă dintr-un concediu de trei zile din sat. Şi aici 
a fost bancul, pentru că unii s-au bucurat că au cu ce să mă 
pedepsească. Eu am sesizat momentul ăsta şi am făcut-o că 
sunt beat. au chemat căpitanul de serviciu, în faţa căruia 
arătam că sunt treaz. În fine, m-au pus la curăţat cartofi. Şi 
a venit inspecţia, comandantul unităţii şi m-a văzut. Şi a în-
trebat cu ce ocazie? Şi atunci le-a zis că eu sunt artist şi că are 
nevoie de mine. În fine, am avut frumoase amintiri. Le am şi 
acum. mi-a plăcut mult la armată, pentru că mie îmi place 
să fiu în mijlocul oamenilor. Făceam bine pasul cadenţat, 
împuşcam foarte bine şi eram întotdeauna lăudat.

- Ce armă aţi îndrăgit în armată?
- automatul. apropo, şi acum împuşc bine. dumnezeu 

mi-a dat un ochi bun şi o minte trează. Şi din revolver am 
împuşcat. Îmi plăcea să trag în ţintă. Şi ce îmi mai amintesc - 
plecările la moscova, Kamceatka, unde am găsit şi un sat 
moldovenesc. am cutreierat toată uniunea când eram sol-
dat. mă ceream eu singur, pentru că îmi era interesant. am 
nişte amintiri nemaipomenite.

- Probabil, în armată aţi deprins și unele lucruri ...
- am deprins să calc pantalonii. sunt omul căruia nu îi 

place să calce. am şi acum o repulsie să calc cămăşile. dar 
la călcat pantaloni eram ca un neamţ. Şi îmi place să fac or-
dine, asta tot de la armată am deprins. 

- Cizmele ostășești v-au fost pe măsură?
- da, pe măsură. Eu, fiind luat cam „pe sus” la armată, ca 

artist, se uitau cam toţi cu invidie la mine. dar erau în uni-
tate trei georgieni care dominau toată starea psihologică în 
colectiv.  Erau uniţi, toţi ca unul şi erau toţi frumoşi, mân-
dri, destoinici, cu verticalitate, cu demnitate. deosebiţi de 
toţi ceilalţi. mă aveam de bine cu ei şi chiar din primele zile 
m-au dus la punctul de primire a echipamentului şi imediat 
mi-au schimbat cizmele, mi-au dat ofiţereşti.

- Cât timp a durat serviciul militar?
- aproape un an de zile, dar a fost un serviciu atât de 

frumos şi de rapid, încât am avut impresia că am fost la ar-
mată o săptămână-două.

- Aţi legat în armată prietenii care să dureze?
- da. Şi acum corespondez cu un georgian. El a şi deve-

nit actor. am prieteni buni – valeriu manole, de exemplu, 
cu care am învăţat împreună la cursurile teatrale şi care acu-
ma este un mare intelectual, un băiat extraordinar. chiar ne 
mai întâlnim şi acum uneori şi ne aducem aminte. 

- domnule Cupcea, dar v-a așteptat cineva de la ar-
mată?

- da, desigur. Eu eram deja căsătorit, pentru că am fost 
încadrat la aproape 27 de ani, din cauza amânărilor legate 
de starea sănătăţii mamei mele. de asta şi m-au lăsat în chi-
şinău. Ieşeam mai în fiecare săptămână pe o zi - două. 

- V-a venit muza în armată? 
- am scris poezii toată viaţa. dar perceperea mea des-

pre poezie s-a schimbat acuma, de aceea le-am rupt pe toate 
cele scrise în armată. Poezia trebuie să aibă metaforă şi at-
mosferă.

- A existat o zi pe care v-o amintiţi cel mai bine din 
timpul stagiului militar?

- Îmi amintesc cel mai bine ziua când s-a făcut concurs 
la executarea paşilor cadenţaţi. Şi eu am luat locul întâi. Şi 
trebuia să demonstrez încă o dată, în faţa întregii unităţii 
militare şi a oaspeţilor, cât de bun sunt, şi m-am străduit 
în aşa fel încât am ridicat piciorul la nivelul ochilor. La un 
moment dat, nu ştiu ce s-a întâmplat, am văzut doi ochi fru-
moşi, probabil şi am sărit nu ştiu cum că am făcut doi paşi 
o dată. ceea ce a stârnit mare haz. Eu eram tot transpirat de 
emoţie şi de ruşine, dar am continuat şi mai îndârjit. 

- Ce lecţii aţi învăţat de la armată?
- am învăţat să fiu cinstit şi deschis cu oamenii. asta 

chiar de la armată am învăţat. Pentru că dumnezeu pedep-
seşte când eşti făţarnic, poate de asta şi am atât de puţini 
prieteni, dar prieteni buni.

- Aveţi un mesaj pentru toţi militarii Armatei Naţio-
nale?

- Lor le-aş spune să fie, în primul rând, oameni fericiţi. 
se spune „Fericirea dacă o ai sau dacă îţi vine ...”. nu, ferici-
rea este un dar de la dumnezeu. Şi atunci trebuie să fii feri-
cit numai pentru faptul că dumnezeu ţi-a dat o viaţă, te-a 
adus aici, pentru că, din greşeală, putea să fie altcineva aici, 
în locul tău. Şi pentru că eşti sănătos, tânăr şi frumos. Eu 
îi mulţumesc în rugăciune lui dumnezeu pentru faptul că 
mi-a mai dat o zi, dacă o spun seara. Şi-a doua zi, „Doamne, 
mulţumesc că mi-ai mai dat o noapte, un somn adânc”. Şi de 
fiecare dată să se mulţumească cu puţinul care le este dat. 
asta doresc eu militarilor armatei naţionale. 

- dacă a venit vorba, dumneavoastră vă spuneaţi în 
fiecare seară rugăciunea în cazarmă?

- da, am avut o educaţie bună acasă. maică-mea era 
profesoară şi, desigur, se ascundea de orânduirea comu-
nistă, dar sora mamei mele mă lua la biserică, ţin minte. 
Şi aveam cărţi româneşti în pod, religioase şi de literatură 
română. de unde am şi învăţat eu să scriu conspectele cu 
caractere latine. Toată vremea am citit cărţi şi am umblat 
la biserică. Pe mine dumnezeu mă duce de mână, m-am 
convins de asta.

- Şi întrebarea finală, vă consideraţi un om fericit?
- Păi, din ce am spus nu s-a văzut că sunt un om fericit? 

Uitaţi-vă după ochii mei, după zâmbetul meu,  într-adevăr 
sunt un om fericit, vă spun. Trăiesc o viaţă extraordinară. 
dacă ar fi fost o viaţă liniştită, mi-ar părea rău. dar îmi pla-
ce că există tumultul acesta de luptă. 

Căpitan Inga RAdVAN

... despre  poetul,  actorul și soldatul  Sandu-Aristin Cupcea

Oastea Moldovei20
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- domnule Cupcea, ce vă mai amintiţi despre anii de 
cătănie?

- Eu sunt, în general, un om al amintirilor şi spun pri-
etenii că am o memorie foarte bună. am atâtea impresii în 
viaţa mea, cât aş putea să scriu o carte. În fond, am amintiri 
frumoase despre armată, pentru că am făcut milităria aici, 
chiar în centrul chişinăului, chiar pe strada Tighina, colţ cu 
Ştefan cel mare. cazul a fost că trebuia să fiu trimis undeva 
la nordul îndepărtat, ca să fiu admis la Şcoala superioară 
din sankt Petersburg, o şcoală de marină, dar pentru că am 
intrat la şcoala teatrală, pe atunci, de pe lângă  Teatrul „vah-
tang” din moscova, nu a fost să fie. Şi datorită unor 
împrejurări, legate şi cu mihai Fusu şi pentru 
că aveam şcoală teatrală, dar, în acelaşi timp, 
trebuia să îndeplinesc serviciul militar, 

am fost repartizat aici. mai mult că şi maică-mea era în spi-
tal şi trebuia îngrijită. Şi tocmai la intrarea în unitate, m-am 
întâlnit nas în nas cu marele nostru actor victor soţchi-voi-
nicescu, care tocmai pleca. Şi eu intram. Era în anul 1971. 
m-au repartizat în orchestra militară şi eram un fel şi cân-
tăreţ, şi declamator. În fine, eram un fel de artist al unităţii, 
pentru că, la şcoala teatrală, am făcut şi comedie muzicală. 
Iar actorul de comedie muzicală este un actor sintetic, care 
trebuie să danseze, să cânte şi să fie un bun actor.

- Cum a fost viaţa „cântăreţului și 
declamatorului” Cupcea în armată?

- În fond, eram bine cu conducerea unită-
ţii militare. Evident că eu făceam pasul militar 
foarte frumos,  mai sus de 90 de grade şi luam

Pe mine Dumnezeu 
               mă duce de mână ...
n „Sunt Sandu-Aristin Cupcea, un biet actor, dar fericit”. Aşa a început dialogul fluent 

despre armată şi despre fericire. la întâlnire, m-a întrebat despre subiectul care mă 
interesează şi dacă, nu cumva, vreau să aflu dacă este un om fericit. Şi l-am întrebat, pe 
final, din curiozitate şi pentru a-i stârni din „revolta” lăuntrică a omului care are o sete 
uimitoare de viaţă. Dacă nu credeţi că este un om fericit, „uitaţi-vă după ochii mei, după 
zâmbetul meu”.

de fiecare dată locurile întâi. Şi mi se dădeau concedii de 
10 zile. Îmi amintesc, am întârziat o dată, cu  patru minute, 
întorcându-mă dintr-un concediu de trei zile din sat. Şi aici 
a fost bancul, pentru că unii s-au bucurat că au cu ce să mă 
pedepsească. Eu am sesizat momentul ăsta şi am făcut-o că 
sunt beat. au chemat căpitanul de serviciu, în faţa căruia 
arătam că sunt treaz. În fine, m-au pus la curăţat cartofi. Şi 
a venit inspecţia, comandantul unităţii şi m-a văzut. Şi a în-
trebat cu ce ocazie? Şi atunci le-a zis că eu sunt artist şi că are 
nevoie de mine. În fine, am avut frumoase amintiri. Le am şi 
acum. mi-a plăcut mult la armată, pentru că mie îmi place 
să fiu în mijlocul oamenilor. Făceam bine pasul cadenţat, 
împuşcam foarte bine şi eram întotdeauna lăudat.

- Ce armă aţi îndrăgit în armată?
- automatul. apropo, şi acum împuşc bine. dumnezeu 

mi-a dat un ochi bun şi o minte trează. Şi din revolver am 
împuşcat. Îmi plăcea să trag în ţintă. Şi ce îmi mai amintesc - 
plecările la moscova, Kamceatka, unde am găsit şi un sat 
moldovenesc. am cutreierat toată uniunea când eram sol-
dat. mă ceream eu singur, pentru că îmi era interesant. am 
nişte amintiri nemaipomenite.

- Probabil, în armată aţi deprins și unele lucruri ...
- am deprins să calc pantalonii. sunt omul căruia nu îi 

place să calce. am şi acum o repulsie să calc cămăşile. dar 
la călcat pantaloni eram ca un neamţ. Şi îmi place să fac or-
dine, asta tot de la armată am deprins. 

- Cizmele ostășești v-au fost pe măsură?
- da, pe măsură. Eu, fiind luat cam „pe sus” la armată, ca 

artist, se uitau cam toţi cu invidie la mine. dar erau în uni-
tate trei georgieni care dominau toată starea psihologică în 
colectiv.  Erau uniţi, toţi ca unul şi erau toţi frumoşi, mân-
dri, destoinici, cu verticalitate, cu demnitate. deosebiţi de 
toţi ceilalţi. mă aveam de bine cu ei şi chiar din primele zile 
m-au dus la punctul de primire a echipamentului şi imediat 
mi-au schimbat cizmele, mi-au dat ofiţereşti.

- Cât timp a durat serviciul militar?
- aproape un an de zile, dar a fost un serviciu atât de 

frumos şi de rapid, încât am avut impresia că am fost la ar-
mată o săptămână-două.

- Aţi legat în armată prietenii care să dureze?
- da. Şi acum corespondez cu un georgian. El a şi deve-

nit actor. am prieteni buni – valeriu manole, de exemplu, 
cu care am învăţat împreună la cursurile teatrale şi care acu-
ma este un mare intelectual, un băiat extraordinar. chiar ne 
mai întâlnim şi acum uneori şi ne aducem aminte. 

- domnule Cupcea, dar v-a așteptat cineva de la ar-
mată?

- da, desigur. Eu eram deja căsătorit, pentru că am fost 
încadrat la aproape 27 de ani, din cauza amânărilor legate 
de starea sănătăţii mamei mele. de asta şi m-au lăsat în chi-
şinău. Ieşeam mai în fiecare săptămână pe o zi - două. 

- V-a venit muza în armată? 
- am scris poezii toată viaţa. dar perceperea mea des-

pre poezie s-a schimbat acuma, de aceea le-am rupt pe toate 
cele scrise în armată. Poezia trebuie să aibă metaforă şi at-
mosferă.

- A existat o zi pe care v-o amintiţi cel mai bine din 
timpul stagiului militar?

- Îmi amintesc cel mai bine ziua când s-a făcut concurs 
la executarea paşilor cadenţaţi. Şi eu am luat locul întâi. Şi 
trebuia să demonstrez încă o dată, în faţa întregii unităţii 
militare şi a oaspeţilor, cât de bun sunt, şi m-am străduit 
în aşa fel încât am ridicat piciorul la nivelul ochilor. La un 
moment dat, nu ştiu ce s-a întâmplat, am văzut doi ochi fru-
moşi, probabil şi am sărit nu ştiu cum că am făcut doi paşi 
o dată. ceea ce a stârnit mare haz. Eu eram tot transpirat de 
emoţie şi de ruşine, dar am continuat şi mai îndârjit. 

- Ce lecţii aţi învăţat de la armată?
- am învăţat să fiu cinstit şi deschis cu oamenii. asta 

chiar de la armată am învăţat. Pentru că dumnezeu pedep-
seşte când eşti făţarnic, poate de asta şi am atât de puţini 
prieteni, dar prieteni buni.

- Aveţi un mesaj pentru toţi militarii Armatei Naţio-
nale?

- Lor le-aş spune să fie, în primul rând, oameni fericiţi. 
se spune „Fericirea dacă o ai sau dacă îţi vine ...”. nu, ferici-
rea este un dar de la dumnezeu. Şi atunci trebuie să fii feri-
cit numai pentru faptul că dumnezeu ţi-a dat o viaţă, te-a 
adus aici, pentru că, din greşeală, putea să fie altcineva aici, 
în locul tău. Şi pentru că eşti sănătos, tânăr şi frumos. Eu 
îi mulţumesc în rugăciune lui dumnezeu pentru faptul că 
mi-a mai dat o zi, dacă o spun seara. Şi-a doua zi, „Doamne, 
mulţumesc că mi-ai mai dat o noapte, un somn adânc”. Şi de 
fiecare dată să se mulţumească cu puţinul care le este dat. 
asta doresc eu militarilor armatei naţionale. 

- dacă a venit vorba, dumneavoastră vă spuneaţi în 
fiecare seară rugăciunea în cazarmă?

- da, am avut o educaţie bună acasă. maică-mea era 
profesoară şi, desigur, se ascundea de orânduirea comu-
nistă, dar sora mamei mele mă lua la biserică, ţin minte. 
Şi aveam cărţi româneşti în pod, religioase şi de literatură 
română. de unde am şi învăţat eu să scriu conspectele cu 
caractere latine. Toată vremea am citit cărţi şi am umblat 
la biserică. Pe mine dumnezeu mă duce de mână, m-am 
convins de asta.

- Şi întrebarea finală, vă consideraţi un om fericit?
- Păi, din ce am spus nu s-a văzut că sunt un om fericit? 

Uitaţi-vă după ochii mei, după zâmbetul meu,  într-adevăr 
sunt un om fericit, vă spun. Trăiesc o viaţă extraordinară. 
dacă ar fi fost o viaţă liniştită, mi-ar părea rău. dar îmi pla-
ce că există tumultul acesta de luptă. 

Căpitan Inga RAdVAN

... despre  poetul,  actorul și soldatul  Sandu-Aristin Cupcea
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  Ostaşii  români, căzuţi pe 
câmpul de luptă în cel de-al 
Doilea Război Mondial, au 
fost comemoraţi în cadrul 
unei ceremonii desfăşurate la 
Cimitirul de Onoare al Eroilor 
Români de la ţiganca, Cantemir 

La eveniment au participat ministrul apărării* Eugen 
sturza, secretarul general al ministerului apărării naţi-

onale al României, codrin-dumitru munteanu, ambasadorul 
extraordinar şi plenipotențiar al României în Republica mol-
dova daniel Ioniță, oficialităţi militare şi civile de pe ambele 
maluri ale Prutului.  

ceremonia, desfăşurată în contextul Zilei Eroilor, a înce-
put cu depuneri de flori şi o slujbă de pomenire a celor căzuţi 
la datorie, oficiată de un sobor de preoţi.  ministrul apărării, 
în discursul său, a menţionat importanţa comemorării eroilor 
de pretutindeni care şi-au dat viaţa pentru securitatea şi inte-
gritatea poporului său. 

secretarul general al ministerului apărării naţionale al 
României, codrin-dumitru munteanu, aflat în vizită oficială 
la chişinău,  a mulţumit celor care de-a lungul anilor îngri-
jesc mormintele eroilor români aflate pe teritoriul Republicii 
moldova “şi mai cu seamă, cultivă respectul şi cinstea în rândul 
tinerilor şi a societăţii faţă de militarii căzuţi la datorie pe acest 
teritoriul”, conchide secretarul general al ministerului apără-
rii naţionale al României. 

Potrivit reprezentantului consiliului raional cantemir, 
anatolie Bazilevici, drumul de acces spre cimitirul de onoare 
al Eroilor Români a fost reabilitat din contul  investiţiilor de 
circa 4 milioane, venite din partea consiliului judeţean vas-
lui şi 1 milion din bugetul consiliului raional cantemir, cele 
două instituţii administrative acţionând în baza unui acord 
de colaborare. “Ne-am mai dori, în viitorul apropiat, ca acest 
obiectiv să fie inclus în traseul turistic al raionului, pentru edu-
carea patriotismului la generaţia în creştere”, afirmă anatolie 
Bazilevici. 

Căpitan Inga RAdVAN

Omagiu  
soldaţilor români 
căzuţi la datorie!

În cimitirul din satul ţiganca sunt înhumaţi 
1020 de eroi români, căzuţi în iunie - iulie 

1941, în luptele din timpul celui de-al doilea 
război mondial.

Eroii înhumaţi în cimitirul de la ţiganca prove-
neau din: regimentele 1/2 şi 2/9 Vânători de Gar-
dă, 6 infanterie Gardă, 3 Artilerie Gardă, 1, 11, 12, 
17, 21 şi 24 infanterie, 5 şi 30 Artilerie, 3 Artilerie 
Grea, 8 Călăraşi, 5 Pionieri, Compania 40 Anti-
car şi Flotila 1 Vânătoare. Cei mai mulţi soldaţi 
români înhumaţi - din totalul celor 830 identi-
ficaţi cu sprijinul Serviciului istoric al Armatei şi 
Centrului de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare 
istorice - au aparţinut regimentelor 24 infanterie 
(237 militari), 12 infanterie (184 militari), 11 in-
fanterie (179), 1/2 Vânători de Gardă (95 militari), 
6 infanterie (72 militari), 21 infanterie (18 militari) 
şi 2/9 Vânători de Gardă (17 militari). Mulţi dintre 
cei căzuţi în luptele de la ţiganca au fost duşi în 
ţară şi depuşi în cavourile familiilor sau în cimiti-
rele de onoare.

Proiectul de reconstrucţie a Cimitirului de 
Onoare de la ţiganca a fost lansat pe data de 
9 iunie 2005, de Ziua Eroilor, când a avut loc o 
ceremonie oficială de comemorare a celor căzuţi 
în prima lună de campanie a armatei române pe 
Frontul de Est. 
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* Evenimentul s-a desfăşurat la 6 iunie 2019 
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  Ostaşii  români, căzuţi pe 
câmpul de luptă în cel de-al 
Doilea Război Mondial, au 
fost comemoraţi în cadrul 
unei ceremonii desfăşurate la 
Cimitirul de Onoare al Eroilor 
Români de la ţiganca, Cantemir 

La eveniment au participat ministrul apărării* Eugen 
sturza, secretarul general al ministerului apărării naţi-

onale al României, codrin-dumitru munteanu, ambasadorul 
extraordinar şi plenipotențiar al României în Republica mol-
dova daniel Ioniță, oficialităţi militare şi civile de pe ambele 
maluri ale Prutului.  

ceremonia, desfăşurată în contextul Zilei Eroilor, a înce-
put cu depuneri de flori şi o slujbă de pomenire a celor căzuţi 
la datorie, oficiată de un sobor de preoţi.  ministrul apărării, 
în discursul său, a menţionat importanţa comemorării eroilor 
de pretutindeni care şi-au dat viaţa pentru securitatea şi inte-
gritatea poporului său. 

secretarul general al ministerului apărării naţionale al 
României, codrin-dumitru munteanu, aflat în vizită oficială 
la chişinău,  a mulţumit celor care de-a lungul anilor îngri-
jesc mormintele eroilor români aflate pe teritoriul Republicii 
moldova “şi mai cu seamă, cultivă respectul şi cinstea în rândul 
tinerilor şi a societăţii faţă de militarii căzuţi la datorie pe acest 
teritoriul”, conchide secretarul general al ministerului apără-
rii naţionale al României. 

Potrivit reprezentantului consiliului raional cantemir, 
anatolie Bazilevici, drumul de acces spre cimitirul de onoare 
al Eroilor Români a fost reabilitat din contul  investiţiilor de 
circa 4 milioane, venite din partea consiliului judeţean vas-
lui şi 1 milion din bugetul consiliului raional cantemir, cele 
două instituţii administrative acţionând în baza unui acord 
de colaborare. “Ne-am mai dori, în viitorul apropiat, ca acest 
obiectiv să fie inclus în traseul turistic al raionului, pentru edu-
carea patriotismului la generaţia în creştere”, afirmă anatolie 
Bazilevici. 

Căpitan Inga RAdVAN

Omagiu  
soldaţilor români 
căzuţi la datorie!

În cimitirul din satul ţiganca sunt înhumaţi 
1020 de eroi români, căzuţi în iunie - iulie 

1941, în luptele din timpul celui de-al doilea 
război mondial.

Eroii înhumaţi în cimitirul de la ţiganca prove-
neau din: regimentele 1/2 şi 2/9 Vânători de Gar-
dă, 6 infanterie Gardă, 3 Artilerie Gardă, 1, 11, 12, 
17, 21 şi 24 infanterie, 5 şi 30 Artilerie, 3 Artilerie 
Grea, 8 Călăraşi, 5 Pionieri, Compania 40 Anti-
car şi Flotila 1 Vânătoare. Cei mai mulţi soldaţi 
români înhumaţi - din totalul celor 830 identi-
ficaţi cu sprijinul Serviciului istoric al Armatei şi 
Centrului de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare 
istorice - au aparţinut regimentelor 24 infanterie 
(237 militari), 12 infanterie (184 militari), 11 in-
fanterie (179), 1/2 Vânători de Gardă (95 militari), 
6 infanterie (72 militari), 21 infanterie (18 militari) 
şi 2/9 Vânători de Gardă (17 militari). Mulţi dintre 
cei căzuţi în luptele de la ţiganca au fost duşi în 
ţară şi depuşi în cavourile familiilor sau în cimiti-
rele de onoare.

Proiectul de reconstrucţie a Cimitirului de 
Onoare de la ţiganca a fost lansat pe data de 
9 iunie 2005, de Ziua Eroilor, când a avut loc o 
ceremonie oficială de comemorare a celor căzuţi 
în prima lună de campanie a armatei române pe 
Frontul de Est. 

23Iunie  201922

* Evenimentul s-a desfăşurat la 6 iunie 2019 
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Deportările în masă din Basarabia: 
1941, 1949 şi 1951
calvarul locuitorilor dintre prut și nistru a început odată  
cu anexarea basarabiei de către urss, la 28 iunie 1940, care în decursul a 11 ani  
au fost supuși la trei valuri de deportări în masă

deportarea din 12-13 iunie 1941

În 1940-1941, autoritățile sovietice, deopotrivă cu 
arestări, condamnări la împuşcare sau ani grei de 

detenție, naționalizarea proprietăților, introducerea limbii 
ruse în administrație şi şcoală, au organizat primul val de 
deportare în masă.

operațiunea a fost coordonată de Biroul Politic al cc 
al Partidului comunist (b) din Rss moldovenească şi pusă 
în practică de nKvd, evident, sub stricta supraveghere a 
autorităților centrale de la moscova. operațiunea a început 
la ora 02:30 în noaptea de 12 iunie 1941.

Potrivit indicațiilor de la moscova, urmau să fie 
deportați membri ai partidelor politice burgheze române, 
moşieri, poliţişti şi jandarmi, ofiţeri ai armatelor albe, ofiţeri 
ai armatei ţariste, implicaţi în activitate antisovietică, ofiţeri 
ai armatei române, implicaţi în activitate antisovietică, ma-
rii comercianţi şi  proprietari, primarii. În total, urmau să fie 
trimişi în siberia şi Kazahstan 19 575 persoane, 5 033 prin 
arestare şi 14 542 prin deportare.

Un raport al nKvd arăta că, în acea noapte, au fost 
arestate 4507 şi deportate 13885 persoane. numărul celor 
care au avut de suferit în rezultatul acestui val de deportare, 
potrivit istoricilor, este mult mai mare.

Eşaloanele cu deportații au fost formate la nodurile de 
cale ferată. astfel, la gara Taraclia a fost format un eşalon 
compus din 90 de vagoane. câte 44 de vagoane aveau 
eşaloanele din gările Basarabească şi căuşeni; câte 40 cele 
din gările Bender şi Ungheni; 83 de vagoane a constituit 
eşalonul din gara ocniţa; 40 - din Floreşti. Eşalonul cu cele 
mai multe vagoane a fost constituit la gara chişinău - 187, 
iar la Bălți - 133 etc. Bunurile şi proprietățile acestor persoa-
ne au fost confiscate.

operațiunea „sud”, din 6-7 iulie 1949
cunoscută cu denumirea de operaţiunea „sud”, depor-

tarea „chiaburilor, foştilor moşieri şi a marilor comercianţi” 
din Rss moldovenească a fost pregătită încă din toamna 
anului 1948. Tot atunci a fost stabilită cifra celor care urmau 
să fie deportaţi - 15000 de familii. Iar motivul deportării a 
fost: acutizarea luptei de clasă şi necesitatea transformărilor 
socialiste, şi colectivizarea agriculturii.

Listele celor care urmau să fie deportaţi au fost întocmite 
către sfârşitul anului, concretizate până în ultimul moment, 
fiind stabilite definitiv în Hotărârea consiliului de miniştri 
al Rss moldoveneşti. Pentru a îndeplini planul, în toate ca-
zurile, au fost trecute şi câteva familii în rezervă. 

deportarea propriu-zisă a fost efectuată în zilele de 7-9 
iulie, în 30 de eşaloane - 1573 vagoane cu deportaţi. La 7 
iulie - 7 eşaloane, la 8 iulie - 21 eşaloane şi la 9 iulie - 2 eşa-
loane.

La executarea operaţiunii au participat 4496 persoane 
din grupurile operative (dintre care 484 din Rssm şi 4012 
trimişi din alte republici unionale), 13774 soldaţi şi ofiţeri 
mGB, 24705 activişti sovietici şi de partid. au fost folosite 
4069 camioane, dintre care, 1506 ale administraţiei locale şi 
2563 aduse de la odessa. În timpul deportărilor, s-au atestat 
mai multe cazuri de opunere a rezistenţei. 

organizatorii principali ai deportărilor au fost: Iosif 
mordoveţ, ministrul securităţii de stat a Rss moldoveneşti; 
F. I. Tutuşkin, ministrul de Interne al Rss moldoveneşti;  
n. coval, prim- secretar al partidului comunist al moldovei. 

În cadrul acestei operațiuni au fost consemnate nume-
roase abuzuri ale autorităților sovietice şi militare, tentative 
de viol şi beţii ale călăilor. Iată doar câteva spicuiri din ra-
poartele întocmite. 

„În satul Răculeşti, raionul Susleni, în timpul ridicării, 
culacul Rojco G. F. a opus rezistenţă. A încercat să aplice unui 
soldat o lovitură cu un obiect de fier, a fost rănit din a doua 
împuşcătură (prima a fost în aer). Soldatul Şaghibulin l-a îm-
puşcat pe Rojco, care în drum spre spital a murit din cauza 
hemoragiei. Concluzie: Şaghibulin a aplicat legal arma”.  

„În noaptea de 6 spre 7 iulie, în scopul reţinerii culacilor 
care se ascund în satul Ceciuleni, raionul Străşeni, a fost or-
ganizată o razie. În încercarea de a fugi spre pădure, după trei 
preîntâmpinări verbale, a fost împuşcată minora, de 15 ani, 
Bodrug P. P. Concluzie: Arma a fost aplicată corect”.  

„Pe căi operative, de la secţia Străşeni a Ministerului Se-
curităţii, a parvenit informaţia că în mărăcinii satului Gre-
bleşti se ascunde un grup de culaci de 11 persoane, care au 
fugit de deportare. Grupa operativă a reţinut patru culaci. În 
timpul reţinerii, din imprudenţă, a fost împuşcat Sârga V. A., 
locuitor al raionului Brăviceni”.  

operațiunea „nord”, din 1 aprilie 1951
Pornind de la maxima bolşevică că ”Religia este 

opiu pentru popor”, autoritățile sovietice erau convinse 
că de sufletele oamenilor trebuie să se ocupe statul şi 
organele de propagandă sovietice, şi nicidecum nu pu-
tea să se împace cu gândul că biserica este cea care de 
milenii   avea grijă de sufletele creştinilor.

Pentru a-şi atinge scopul propus, autoritățile au 
declanşat o vastă propagandă antireligioasă şi antipre-
oţească prin intermediul mass-mediei, a structurilor 
de partid, a şcolilor etc. Este cunoscut faptul că cea mai 
mare parte a bisericilor au fost închise şi transformate în 
depozite, ambare, săli de festivități, iar preoții dați afară, 
o parte însemnată fiind supuşi represiunilor politice.

sub supraveghere aparte au fost ținute sectele reli-
gioase: inochentişii şi martorii lui Iehova. autoritățile 
sovietice vedeau în aceste secte duşmani direcți a pute-
rii, deoarece membrii sectei nu se supun obligaţiei de 
a satisface serviciul militar, de a se conforma schimbă-
rilor sovietice în agricultură, adică colectivizarea. Li se 
imputa că la şedințele lor se discută chestiuni politice.

odată declanşată operațiunea de deportate a mem-
brilor acestei secte, la 24 martie au fost perfectate pentru 
deportare 476 de dosare a 700 familii (2480 persoane), 
membri ai sectei ilegale iehoviste din Rss moldove-
nească. Inițial, urmau să fie  deportate 1675 persoane 
(670 familii), membri ai sectei religioase martorii lui 
Iehova şi a inclus, în special, localităţile cu un număr 
mare al persoanelor ce urmau a fi deportate – Lipcani, 
Edineţ, Briceni, Brătuşeni, Râşcani, Glodeni, Bolotin, 
cotiujeni, Târnova, Floreşti, sângerei şi otaci.

Istoricii consemnează că operaţiunea de deportare 
„Север” (din limba rusă, „nord”) a început la ora 04:00, 
în dimineaţa zilei de 1 aprilie 1951 şi s-a terminat la ora 
20:00, în aceeaşi zi. 

În acea zi, au fost ridicate şi îmbarcate în vagoa-
ne 723 de familii, cu un număr total de 2617 persoane 
(808 bărbaţi, 967 femei, 842 copii).

La realizarea operaţiei au participat 546 lucrători 
operativi, 1127 de ofiţeri şi soldaţi ai mGB, 275 de mi-
liţieni, 750 de lucrători locali de partid. Pentru trans-
portarea deportaţilor s-au folosit 415 maşini.

În final, remarcăm că în fosta URss, în special în 
perioada stalinismului, strămutarea anumitor popoare 
sau grupuri de populaţie din locurile lor de origine a 
fost concepută ca o politică de stat, iar basarabenii, în 
urma anexării teritoriului dintre Prut şi nistru, de că-
tre URss, au cunoscut trei asemenea valuri.

cu regret, nu toate circumstanțele acestor depor-
tări au fost elucidate pe deplin.

Mihai TAŞCă, 
doctor în drept

Foto: www.gov.md
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Deportările în masă din Basarabia: 
1941, 1949 şi 1951
calvarul locuitorilor dintre prut și nistru a început odată  
cu anexarea basarabiei de către urss, la 28 iunie 1940, care în decursul a 11 ani  
au fost supuși la trei valuri de deportări în masă

deportarea din 12-13 iunie 1941

În 1940-1941, autoritățile sovietice, deopotrivă cu 
arestări, condamnări la împuşcare sau ani grei de 

detenție, naționalizarea proprietăților, introducerea limbii 
ruse în administrație şi şcoală, au organizat primul val de 
deportare în masă.

operațiunea a fost coordonată de Biroul Politic al cc 
al Partidului comunist (b) din Rss moldovenească şi pusă 
în practică de nKvd, evident, sub stricta supraveghere a 
autorităților centrale de la moscova. operațiunea a început 
la ora 02:30 în noaptea de 12 iunie 1941.

Potrivit indicațiilor de la moscova, urmau să fie 
deportați membri ai partidelor politice burgheze române, 
moşieri, poliţişti şi jandarmi, ofiţeri ai armatelor albe, ofiţeri 
ai armatei ţariste, implicaţi în activitate antisovietică, ofiţeri 
ai armatei române, implicaţi în activitate antisovietică, ma-
rii comercianţi şi  proprietari, primarii. În total, urmau să fie 
trimişi în siberia şi Kazahstan 19 575 persoane, 5 033 prin 
arestare şi 14 542 prin deportare.

Un raport al nKvd arăta că, în acea noapte, au fost 
arestate 4507 şi deportate 13885 persoane. numărul celor 
care au avut de suferit în rezultatul acestui val de deportare, 
potrivit istoricilor, este mult mai mare.

Eşaloanele cu deportații au fost formate la nodurile de 
cale ferată. astfel, la gara Taraclia a fost format un eşalon 
compus din 90 de vagoane. câte 44 de vagoane aveau 
eşaloanele din gările Basarabească şi căuşeni; câte 40 cele 
din gările Bender şi Ungheni; 83 de vagoane a constituit 
eşalonul din gara ocniţa; 40 - din Floreşti. Eşalonul cu cele 
mai multe vagoane a fost constituit la gara chişinău - 187, 
iar la Bălți - 133 etc. Bunurile şi proprietățile acestor persoa-
ne au fost confiscate.

operațiunea „sud”, din 6-7 iulie 1949
cunoscută cu denumirea de operaţiunea „sud”, depor-

tarea „chiaburilor, foştilor moşieri şi a marilor comercianţi” 
din Rss moldovenească a fost pregătită încă din toamna 
anului 1948. Tot atunci a fost stabilită cifra celor care urmau 
să fie deportaţi - 15000 de familii. Iar motivul deportării a 
fost: acutizarea luptei de clasă şi necesitatea transformărilor 
socialiste, şi colectivizarea agriculturii.

Listele celor care urmau să fie deportaţi au fost întocmite 
către sfârşitul anului, concretizate până în ultimul moment, 
fiind stabilite definitiv în Hotărârea consiliului de miniştri 
al Rss moldoveneşti. Pentru a îndeplini planul, în toate ca-
zurile, au fost trecute şi câteva familii în rezervă. 

deportarea propriu-zisă a fost efectuată în zilele de 7-9 
iulie, în 30 de eşaloane - 1573 vagoane cu deportaţi. La 7 
iulie - 7 eşaloane, la 8 iulie - 21 eşaloane şi la 9 iulie - 2 eşa-
loane.

La executarea operaţiunii au participat 4496 persoane 
din grupurile operative (dintre care 484 din Rssm şi 4012 
trimişi din alte republici unionale), 13774 soldaţi şi ofiţeri 
mGB, 24705 activişti sovietici şi de partid. au fost folosite 
4069 camioane, dintre care, 1506 ale administraţiei locale şi 
2563 aduse de la odessa. În timpul deportărilor, s-au atestat 
mai multe cazuri de opunere a rezistenţei. 

organizatorii principali ai deportărilor au fost: Iosif 
mordoveţ, ministrul securităţii de stat a Rss moldoveneşti; 
F. I. Tutuşkin, ministrul de Interne al Rss moldoveneşti;  
n. coval, prim- secretar al partidului comunist al moldovei. 

În cadrul acestei operațiuni au fost consemnate nume-
roase abuzuri ale autorităților sovietice şi militare, tentative 
de viol şi beţii ale călăilor. Iată doar câteva spicuiri din ra-
poartele întocmite. 

„În satul Răculeşti, raionul Susleni, în timpul ridicării, 
culacul Rojco G. F. a opus rezistenţă. A încercat să aplice unui 
soldat o lovitură cu un obiect de fier, a fost rănit din a doua 
împuşcătură (prima a fost în aer). Soldatul Şaghibulin l-a îm-
puşcat pe Rojco, care în drum spre spital a murit din cauza 
hemoragiei. Concluzie: Şaghibulin a aplicat legal arma”.  

„În noaptea de 6 spre 7 iulie, în scopul reţinerii culacilor 
care se ascund în satul Ceciuleni, raionul Străşeni, a fost or-
ganizată o razie. În încercarea de a fugi spre pădure, după trei 
preîntâmpinări verbale, a fost împuşcată minora, de 15 ani, 
Bodrug P. P. Concluzie: Arma a fost aplicată corect”.  

„Pe căi operative, de la secţia Străşeni a Ministerului Se-
curităţii, a parvenit informaţia că în mărăcinii satului Gre-
bleşti se ascunde un grup de culaci de 11 persoane, care au 
fugit de deportare. Grupa operativă a reţinut patru culaci. În 
timpul reţinerii, din imprudenţă, a fost împuşcat Sârga V. A., 
locuitor al raionului Brăviceni”.  

operațiunea „nord”, din 1 aprilie 1951
Pornind de la maxima bolşevică că ”Religia este 

opiu pentru popor”, autoritățile sovietice erau convinse 
că de sufletele oamenilor trebuie să se ocupe statul şi 
organele de propagandă sovietice, şi nicidecum nu pu-
tea să se împace cu gândul că biserica este cea care de 
milenii   avea grijă de sufletele creştinilor.

Pentru a-şi atinge scopul propus, autoritățile au 
declanşat o vastă propagandă antireligioasă şi antipre-
oţească prin intermediul mass-mediei, a structurilor 
de partid, a şcolilor etc. Este cunoscut faptul că cea mai 
mare parte a bisericilor au fost închise şi transformate în 
depozite, ambare, săli de festivități, iar preoții dați afară, 
o parte însemnată fiind supuşi represiunilor politice.

sub supraveghere aparte au fost ținute sectele reli-
gioase: inochentişii şi martorii lui Iehova. autoritățile 
sovietice vedeau în aceste secte duşmani direcți a pute-
rii, deoarece membrii sectei nu se supun obligaţiei de 
a satisface serviciul militar, de a se conforma schimbă-
rilor sovietice în agricultură, adică colectivizarea. Li se 
imputa că la şedințele lor se discută chestiuni politice.

odată declanşată operațiunea de deportate a mem-
brilor acestei secte, la 24 martie au fost perfectate pentru 
deportare 476 de dosare a 700 familii (2480 persoane), 
membri ai sectei ilegale iehoviste din Rss moldove-
nească. Inițial, urmau să fie  deportate 1675 persoane 
(670 familii), membri ai sectei religioase martorii lui 
Iehova şi a inclus, în special, localităţile cu un număr 
mare al persoanelor ce urmau a fi deportate – Lipcani, 
Edineţ, Briceni, Brătuşeni, Râşcani, Glodeni, Bolotin, 
cotiujeni, Târnova, Floreşti, sângerei şi otaci.

Istoricii consemnează că operaţiunea de deportare 
„Север” (din limba rusă, „nord”) a început la ora 04:00, 
în dimineaţa zilei de 1 aprilie 1951 şi s-a terminat la ora 
20:00, în aceeaşi zi. 

În acea zi, au fost ridicate şi îmbarcate în vagoa-
ne 723 de familii, cu un număr total de 2617 persoane 
(808 bărbaţi, 967 femei, 842 copii).

La realizarea operaţiei au participat 546 lucrători 
operativi, 1127 de ofiţeri şi soldaţi ai mGB, 275 de mi-
liţieni, 750 de lucrători locali de partid. Pentru trans-
portarea deportaţilor s-au folosit 415 maşini.

În final, remarcăm că în fosta URss, în special în 
perioada stalinismului, strămutarea anumitor popoare 
sau grupuri de populaţie din locurile lor de origine a 
fost concepută ca o politică de stat, iar basarabenii, în 
urma anexării teritoriului dintre Prut şi nistru, de că-
tre URss, au cunoscut trei asemenea valuri.

cu regret, nu toate circumstanțele acestor depor-
tări au fost elucidate pe deplin.

Mihai TAŞCă, 
doctor în drept

Foto: www.gov.md
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Academia Militară a Forţelor Armate  
„Alexandru cel Bun” anunţă concurs de admitere  

pentru anul de studii 2019-2020 ciclul I, 
studii superioare de licenţă, la specialităţile:

- conducerea subunităţilor de infanterie;
- conducerea subunităţilor de artilerie;
- conducerea subunităţilor de comunicaţii şi informatică.

Candidaţii înscrişi pentru participarea la concursul de admitere, la sosirea în instituţia militară,  
vor susţine proba de admitere la pregătirea fizică.

Dosarul de admitere va fi depus la Centrul Militar teritorial, conform vizei de reşedinţă permanentă a candidatului.

Candidaţii care participă la concursul de admitere în Academia Militară trebuie să fie cetăţeni  
ai Republicii Moldova.

  actele necesare pentru admitere:
- Cerere - model de înscriere (se depune  

la Secţia Administrativ-Militară sau la Centrele 
Militare teritoriale) de la 1 ianuarie până la 30 iunie;

-  Adeverinţa de naştere şi copia acesteia;

- Copia buletinului de identitate a candidatului, 
a părinţilor, (a soţiei - la necesitate) cu viza de 
domiciliu permanent;

- Cazier judiciar eliberat de Direcţia informaţii MAi  
(str. Hâncu, 3, municipiul Chişinău, tel.(022)255155);

- Copia diplomei de Bacalaureat;

- Referinţă de serviciu, eliberată de la locul de muncă 
sau de instituţia de învaţământ absolvită;

- Certificat medical (HiV-SiDA);

- Curriculum vitae (autobiografie);

- 6 fotografii color 3x4 cm;

- Fişa examenului medical (de expertiză medico-
militară) stabilit pentru înscrierea în instituţiile de 
învăţământ militar, eliberată de comisiile de profil.

avantaJele studiilor 
în academia militară:

- locuri la studii subvenţionate de stat;

- achitarea bursei pentru studii;

- cazare, hrană, echipament, oferite gratuit;

- săli de sport performante; bibliotecă  
dotată cu literatură de specialitate,

- săli de calculatoare  echipate modern.

oportunităţi  de carieră 
după absolvire
- acordarea gradului militar primar  

al corpului de ofiţeri „locotenent”;

- obţinerea titlului de licenţiat în militărie la    
specialităţile:  infanterie, artilerie, transmisiuni;

- permis de conducere – categoria „B”;

- loc de muncă garantat în una din unităţile 
militare ale Armatei Naţionale;

- posibilitatea continuării studiilor la ciclul 
ii masterat, ciclul iii studii superioare de 
doctorat;

- programe de profesionalizare peste hotare;

- studierea limbilor străine  
(certificate prin diplomă). 

informaţii suplimentare la telefonul: 
(022) 25-20-85,  
(022) 82-27-16,
(022) 82-27-18

Adresa noastră: MD-2023 
mun. Chişinău, str. Haltei, 23

Durata studiilor - 3 ani;  
frecvenţa la zi; 
instruirea - în limba de stat. 
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Academia Militară a Forţelor Armate  
„Alexandru cel Bun” anunţă concurs de admitere  

pentru anul de studii 2019-2020 ciclul I, 
studii superioare de licenţă, la specialităţile:

- conducerea subunităţilor de infanterie;
- conducerea subunităţilor de artilerie;
- conducerea subunităţilor de comunicaţii şi informatică.

Candidaţii înscrişi pentru participarea la concursul de admitere, la sosirea în instituţia militară,  
vor susţine proba de admitere la pregătirea fizică.

Dosarul de admitere va fi depus la Centrul Militar teritorial, conform vizei de reşedinţă permanentă a candidatului.

Candidaţii care participă la concursul de admitere în Academia Militară trebuie să fie cetăţeni  
ai Republicii Moldova.

  actele necesare pentru admitere:
- Cerere - model de înscriere (se depune  

la Secţia Administrativ-Militară sau la Centrele 
Militare teritoriale) de la 1 ianuarie până la 30 iunie;

-  Adeverinţa de naştere şi copia acesteia;

- Copia buletinului de identitate a candidatului, 
a părinţilor, (a soţiei - la necesitate) cu viza de 
domiciliu permanent;

- Cazier judiciar eliberat de Direcţia informaţii MAi  
(str. Hâncu, 3, municipiul Chişinău, tel.(022)255155);

- Copia diplomei de Bacalaureat;

- Referinţă de serviciu, eliberată de la locul de muncă 
sau de instituţia de învaţământ absolvită;

- Certificat medical (HiV-SiDA);

- Curriculum vitae (autobiografie);

- 6 fotografii color 3x4 cm;

- Fişa examenului medical (de expertiză medico-
militară) stabilit pentru înscrierea în instituţiile de 
învăţământ militar, eliberată de comisiile de profil.

avantaJele studiilor 
în academia militară:

- locuri la studii subvenţionate de stat;

- achitarea bursei pentru studii;

- cazare, hrană, echipament, oferite gratuit;

- săli de sport performante; bibliotecă  
dotată cu literatură de specialitate,

- săli de calculatoare  echipate modern.

oportunităţi  de carieră 
după absolvire
- acordarea gradului militar primar  

al corpului de ofiţeri „locotenent”;

- obţinerea titlului de licenţiat în militărie la    
specialităţile:  infanterie, artilerie, transmisiuni;

- permis de conducere – categoria „B”;

- loc de muncă garantat în una din unităţile 
militare ale Armatei Naţionale;

- posibilitatea continuării studiilor la ciclul 
ii masterat, ciclul iii studii superioare de 
doctorat;

- programe de profesionalizare peste hotare;

- studierea limbilor străine  
(certificate prin diplomă). 

informaţii suplimentare la telefonul: 
(022) 25-20-85,  
(022) 82-27-16,
(022) 82-27-18

Adresa noastră: MD-2023 
mun. Chişinău, str. Haltei, 23

Durata studiilor - 3 ani;  
frecvenţa la zi; 
instruirea - în limba de stat. 
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Respect  
şi felicitări  
pentru 
camarazii 
din medicina 
militară


