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miniștrii Liang și marinuța au tre-
cut în revistă stadiul actual al relațiilor 
moldo-chineze în domeniul militar, 
specificînd că pe parcursul ultimilor ani 
acestea au fost într-o dezvoltare conti-
nuă. În acest context, a fost menționată, 
în special, colaborarea în domeniul 
învățămîntului militar și cel medical, 
precum și schimbul de experiență în 
sfera transmisiunilor, tehnologiilor 
informaționale, etc.

ministrul Liang Guanglie a mai 
specificat că partea chineză este intere-
sată de dezvoltarea unor relații reciproc 
avantajoase cu Republica moldova pe 
toate dimensiunile, inclusiv cea milita-
ră. „Consider că noi putem organiza in-
struirea comună a militarilor noștri din 
unitățile de menținere a păcii în scopul 
dezvoltării interoperabilității în cadrul 
unor eventuale misiuni umanitare sau 
de lichidare a consecințelor calamităților 

naturale sub egida ONU. Evenimentele 
de ultimă oră din diferite zone ne de-
monstrează că militarii sînt cea mai efi-
cientă forță, care poate interveni pentru 
a ajuta populația sinistrată”, a spus mi-
nistrul chinez al apărării.

La rîndul său, Vitalie marinuța a 
adus mulțumiri autorităților de la Bei-
jing pentru susținerea acordată Repu-
blicii moldova, inclusiv în domeniul 
militar. Potrivit ministrului moldovean 
al Apărării, colaborarea dintre cele două 
armate este în beneficiul nu doar al 
instituțiilor militare ale Chinei și mol-
dovei, dar și a popoarelor celor două 
state. În acest context, Vitalie marinuța 
a specificat că în urma granturilor oferi-
te de partea chineză Armatei Naționale 
în ultimii ani, s-a reușit implementarea 
unor proiecte de perfecționare a pro-

gramelor de instruire a studenților de la 
Academia militară „Alexandru cel Bun”, 
precum și a militarilor din Batalionul 22 
de menținere a Păcii. mai mult, unele 
utilaje medicale și ambulanțe, transmise 
de Armata RPC părții moldovenești sînt 
în dotarea unităților moldovenești de 
menținere a păcii dislocate în Zona de 
securitate din raioanele de est ale Repu-
blicii moldova.

În cadrul întrevederii, miniștrii apă-
rării al Chinei și moldovei au făcut un 
schimb de opinii vizavi de securitatea 
regională și mondială, evoluțiile poli-
tice, economice și militare din diferite 
zone. Vitalie marinuța și Liang Guanglie 
au abordat și problemele de pregătire și 
instruire a forțelor de menținere a păcii, 
utilizarea lor în misiuni reale de acest 
gen în diferite teatre de operații. În acest 

context, partea chineză s-a arătat intere-
sată de experiența colegilor moldoveni 
de participare la asemenea operațiuni 
atît cu contingente militare, cît și cu ob-
servatori.

ministrul Apărării al Republicii 
moldova, Vitalie marinuța, efectuează 
o vizită oficială în Republica Populară 
Chineză, în perioada 10 — 15 septem-
brie, la invitația omologului său Liang 
Guanglie. Agenda vizitei include între-
vederi bilaterale cu conducerea de vîrf 
a ministerului chinez al Apărării, Guo 
Boxing, vicepreședintele Comisiei mili-
tare Centrale a RPC, vizitarea districte-
lor militare Shanghai și Shaanxi, precum 
și familiarizarea cu programul de studii 
și instruire a Centrului de instruire a 
forțelor de menținere a păcii și Univer-
sitatea Națională a Apărării.

ArmAtele Chinei și r. moldovA 
intensifiCă CooperAreA bilAterAlă 

relaţiile de cooperare dintre armatele republicii populare chi-
neze şi republicii moldova sînt în ascensiune şi există toate 

premisele pentru dezvoltarea lor în viitor. declaraţii în acest sens 
au fost făcute de miniştrii apărării liang Guanglie şi vitalie mari-
nuţa în cadrul unei întrevederi bilaterale la beijing.
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Beneficiarii proiectului sînt copiii de 
la Orfelinatul din Strășeni, de la Şcoala-in-
ternat pentru persoane cu handicap din Ia-
loveni, precum și cei de la Şcoala specială 
nr.12 pentru copii cu deficienţe de auz din 
Chișinău.

Aflat într-o vizită de familiarizare la 
Spitalul Clinic militar Central, ambasado-
rul SUA în R. moldova, William moser, a 
declarat că aceasta este ultima vizită a me-
dicilor americani în Republica moldova în 
cadrul proiectului umanitar destinat pentru 
ajutorarea copiilor cu necesităţi speciale din 
Republica moldova. „Am decis să oferim 
asistenţă gratuită copiilor din familiile soci-
al-vulnerabile, pentru că ei au cea mai mare 
nevoie de susţinere din partea noastră. Cu 
Şcoala specială nr.12 pentru copii cu defici-
enţe de auz avem o relaţie specială de cola-
borare de mai mult timp, iar toate proiectele 
de asistenţă umanitară implementate în ca-
drul acestei instituţii au adus doar rezultate 
pozitive”, a declarat ambasadorul SUA.

Potrivit colonelului — medic din cadrul 
Gărzii Naţionale a Carolinei de Nord, SUA, 
Glenn Garland, în rezultatul investigaţiilor 
medicale efectuate, s-a constatat că unii copii 
au probleme serioase cu dinţii, deoarece din 
păcate, din lipsă de bani, aceștia merg foarte 
rar la medicul stomatolog. „Am decis să mă 
implic în acest proiect, pentru că astfel am 
avut posibilitatea să îmbunătăţesc sănătatea 

dentară a copiilor și să ofer 
acestora sfaturi despre îngriji-
rea corectă a cavităţii bucale”, a 
spus Garland.

maiorul Andrei Grumeza, 
șeful secţiei chirurgie maxilo-fa-
cială și stomatologie a Spitalului 
Clinic militar Central (SCmC), 
a declarat că pe parcursul pro-
iectului, specialiștii americani 
au avut parte de toate condiţiile 
pentru asigurarea unui mediu 
confortabil de lucru în timpul 
tratamentului dentar. „De regu-
lă, administraţia SCmC pune la 
dispoziţia specialiștilor americani un cabinet 
stomatologic separat cu utilajele necesare, iar 
medicamentele pentru tratament sînt oferite 
prin intermediul Programul de Asistenţă Ci-
vică și Umanitară al Comandamentului Euro-
pean al SUA”, a menţionat Grumeza.

Potrivit sursei citate, copiii care benefici-
ază de tratament gratuit din partea colegilor 
americani sînt foarte mulţumiţi de rezultate. 
La sfîrșitul tratamentului, fiecare copil pri-
mește cîte o periuţă, pastă de dinţi și un car-
neţel pentru notiţe, iar acest lucru încurajea-
ză copiii să aibă grijă de igiena lor dentară.

Potrivit Biroului de Cooperare militară 
al Ambasadei SUA la Chișinău, în ultima 
fază a proiectului umanitar moldo-american 
vor fi trataţi circa 150 de copii cu dizabilităţi 

din Chișinău, Ialoveni și Strășeni.
De menţionat că acţiunea de prestare a 

serviciilor stomatologice gratuite face parte 
din Programul Parteneriatului pentru Pace 
dintre Carolina de Nord și Republica mol-
dova și Programul de Asistenţă Umanitară 
implementat de Comandamentul European 
al SUA.

Proiectul umanitar, în cadrul căruia co-
piii cu nevoi speciale din Republica moldova 
au beneficiat de tratament dentar gratuit, este 
finanţat de Programul de Asistenţă Civică și 
Umanitară implementat de Comandamen-
tul European al SUA, în colaborare cu Biroul 
pentru Colaborare în Domeniul Apărării și 
Biroul de Cooperare militară al Ambasadei 
SUA la Chișinău.
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Pentru onoare! 
             Pentru Patrie! 
                        Pentru tricolor!

Oficial

filmul produs în anul 1993 vorbește despre valorile naţionale, eroism 
și trădare. Organizatorii susţin că această prezentare este o premieră a fil-
mului. „Bănuiesc că „Voluntarul” este primul film cu tentă documentară, 
care povestește despre tragicele evenimente din 1991-1992. Ne pare bine că 
am dat de urmele acestui film, dedicat adevăratului erou al neamului filip 
Lupașcu, care a fost trădat împreună cu un grup de cercetași și a decedat 
cu moarte de erou la data de 19 mai 1992 în apropierea satului Coșniţa”, a 
declarat colonelul în rezervă Andrei Covrig. 

Ideea realizării acestui film i-a aparţinut răposatului regizor Vlad Plă-
mădeală. „Lucram cu Vlad la un film documentar, cînd într-o zi el a venit 
la mine cu un sinopsis al filmului „Voluntarul”. mi-a plăcut foarte mult 
ideea, de aceea am lăsat proiectul precedent și am început lucrul asupra 
filmului dat”, își amintește producătorul Constantin Lăpușneanu.

După cum susţin organizatorii, scopul acestei prezentări a fost de a in-
forma tînăra generaţie despre realitatea conflictului din 92 și de a le aduce 
aminte spectatorilor, printre care au fost studenţii Academiei militare și 
Colegiului de Coreografie, despre eroii neamului nostru.

La final a fost organizată o discuţie cu spectatorii, la care au participat 
organizatorii, producătorul filmului Constantin Lăpușneanu și doamna 
maria Lupașcu, soţia eroului decedat.

Dmitrii Vosimeric

premieră 
după două deCenii

La centrul de cultură şi istorie militară a avut loc 
prezentarea filmului documentar „voluntar”, 

dedicat ostaşilor decedaţi în războiul de pe nistru din 
1991-1992 şi, în special, eroului  Filip lupaşcu. 

trAtAment 
dentAr grAtuit pentru 

Copiii Cu dizAbilităţi 
din moldovA

Circa 30 de copii cu deficienţe de auz din chişinău be-
neficiază de tratament stomatologic gratuit în cadrul 

unui proiect umanitar moldo-american desfăşurat în incin-
ta spitalului clinic militar central (scmc) în perioada 11-15 
septembrie.

Spectacolul este finalitatea scenică a acestui pro-
iect internaţional de caritate, iar participanţi şi creatori 
sînt şapte copii de la gimnaziul-internat nr. 3 din Chi-
şinău cu vîrste cuprinse între 8-15 ani, care au adus în 
scenă dans, teatru şi arte vizuale, bazate pe istoriile şi 
ideile copiilor orfani despre casă şi locul lor în ea.

Ce reprezintă casa? Sînt pereţii, mobila, acope-
rişul? Sau este un amalgam de emoţii şi o arhivă de 
amintiri, care toate la un loc fac ca acest lăcaş să-
ţi fie aproape de inimă? Este o construcţie, o ţară, 
sau doar trupul nostru? Proiectul „Casa” încearcă să 
şteargă orice îndoială prin intermediul unui dans ne-
tradiţional şi multă improvizaţie.

„Considerăm că teatrul (dansul) îi poate ajuta 
să uite de izolare, sporind capacităţile creative, iar 
prezenţa lor în spectacole îi va inspira şi stimula pe 
alţi copii, aflaţi în aceeaşi situaţie”, a mai accentuat 
Ermicioi.

Cei şapte copii implicaţi în proiect au renunţat la 
vacanţa de vară în schimbul creaţiei. Xenia, una din 
cele mai active participante, a mărturisit că i-a fost 
greu la început, nu înţelegea ce se cere de la ea, la ce 
trebuie să lucreze şi ce gen de dans au de executat. 
Despre profesori, spune că sînt cei mai buni şi nu 
ar dori să se despartă de ei, deoarece aceasta presu-
pune să părăseşti din nou o casă, chiar dacă aceasta 
este una imaginară. Prestaţia ei a fost calificată drept 

una excelentă. Pe scenă, emoţiile au încercat-o doar 
în prima zi, după care ele pur şi simplu au dispărut. 
„Odată cu participarea în acest proiect, viaţa mea s-a 
schimbat. Acum, nimeni şi nimic nu mă împiedică să 
visez, să sper că mîine va fi mai bine”, a mai adăugat 
„Xiuşa”.  

Proiectul „Casa” este rezultatul colaborării vesti-
tului actor, coregraf şi profesor din Olanda, Benno Vo-
orham, reprezentant al LAVA-Dansproduction (Sue-
dia), alături de o echipă de şase dansatori profesionişti 
din Republica Moldova (Asociaţia pentru dezvoltarea 
dansului modern), Ucraina şi Republica Belarus. Un 
proiect sponsorizat de Fundaţia Soros Moldova. „Sînt 
interesat în explorarea potenţialului creativ şi narativ 
al corpului uman prin mişcare. Caut să valorific visele 

şi reflecţiile despre casă al celor ce au crescut în ab-
senţa căldurii părinteşti. Nu e deloc uşor, dar nici nu 
mă aşteptam să fie altfel. Sînt optimist şi sper că am 
realizat o treabă bună”, a declarat Benno Voorham.

La finele spectacolului am văzut chipuri curioa-
se, care s-au avîntat într-o discuţie interactivă. Cei din 
sală au încercat să afle detalii din spatele cortinei. Ben-
no a destăinuit că ideea proiectului a luat naştere acum 
un an şi jumătate.  

„Formatul şi ideea promovării acestui spectacol au 
fost reuşite şi originale în acelaşi timp”, a opinat Lilia, 
elevă în clasa a V-a la liceul „Natalia Gheorghiu” din 
capitală. Tot ea, în rezultatul celor vizionate, ne-a spus 
că adulţii şi copiii pot fi prieteni, chiar dacă uneori 
există mici neînţelegeri. 

Petru Vinari este student la Relaţii publice şi Co-
municare. Despre spectacol a aflat din postările care 
circulă pe reţelele de socializare. Consideră că mesa-
jul pe care au vrut să-l transmită protagoniştii acestui 
proiect a fost unul foarte clar şi pe înţelesul publi-
cului. Creaţia în sine poartă un caracter pedagogic, 
şi pentru că tema este actuală, merită să fie difuzat 
în continuare. Potrivit lui, casa în viziunea copiilor 
de la internat are o conotaţie aparte. Ei o asociază cu 
părinţii, care de cele mai multe ori îi abandonează. 
Petru spune că ce a văzut pe scenă nu este o noutate, 
dar este o lecţie învăţată. 

Efortul şi performanţa celor implicaţi în acest 
proiect a presupus cinci săptămîni de antrenament 
continuu, fiind găzduiţi în tot acest timp de Centrul 
de Cultură şi Istorie Militară. Organizatorii promit 
să desfăşoare mai multe spectacole în localităţile 
din Republica Moldova, inclusiv şi pe malul stîng al 
Nistrului. Fiecare din ele se va finaliza cu o discuţie, 
în care copiii şi adulţii vor aborda teme despre casă, 
societate şi locul omului în această lume. În 2013, 
experienţa reprezentanţilor moldoveni va fi împăr-
tăşită publicului din Ucraina şi Republica Belarus, 
unde spectacolul va lua o altă amploare cu o nouă 
versiune şi cu noi participanţi.

Locotenent  
Natalia ANDRONACHI

pentru Copii, pentru viitorul nostru

ministerul apărării, prin susţine-
rea proiectului-pilot internaţional 

„Home”, ajută copiii, oferindu-le posibi-
litatea să obţină o poziţie stabilă în soci-
etate, a declarat vitalie ermicioi, locţiitor 
şef al centrului de cultură şi istorie mili-
tară la premiera spectacolului „casa” ce 
a avut loc pe scena centrului de artă şi 
cultură „Ginta latină” la 8 şi 9 septem-
brie, curent.
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Pulsul armatei

- Cum caracterizaţi importanţa 
instituţiei pe care o conduceţi?
- Nu este o noutate că Academia 

Militară „Alexandru cel Bun” este unica 
instituţie de învăţămînt cu profil militar 
din ţară, care are menirea de a pregăti 
cadre profesioniste pentru Forţele Ar-
mate ale Republicii Moldova. 

Ne bucură faptul că instituţia este 
apreciată pe arena internaţională. La fi-
nele anului trecut, în rezultatul unui bi-
lanţ, academia noastră a fost desemnată 
în calitate de expert pentru dezvoltarea 
Institutului Militar din Armenia.  

Pentru că sîntem membri ai Consor-
ţiului Programului “Parteneriat pentru 
Pace” al Academiilor de Apărare şi Insti-
tuţiilor de Studii de Securitate, în compo-
nenţa căruia intră 58 de ţări, ne străduim 
să evoluăm treptat în baza programului 
de modernizare a Academiei Militare.

În acest an vom fi martorii primei 
promoţii de masteranzi militari. Pe vii-
tor îi văd colonei, comandanţi de unităţi, 
şi poate chiar mai mult.

Ne-am dori o Academie Militară cu o 
infrastructură ca cea a Georgiei, constru-
ită de la zero. Dar, îndrăznesc să afirm 
că, alţii au o infrastructură foarte bună, 
pe cînd noi avem oameni foarte buni.

- Cu ce acţiuni manageriale 
importante aţi pornit în noul an de 
studii? Care sînt principalele obiec-
tive proiectate?
- Eforturile principale vor fi îndrep-

tate la autoevaluare, în scopul acredită-
rii instituţiei noastre pentru anul 2013. 
Preconizăm ca, pînă în luna mai a anului 
viitor, academia să fie acreditată de către 
organismul abilitat - Consiliul Naţional 
pentru Acreditare şi Atestare. Este un 
proces important pentru noi, pentru ca 
în următorii cinci ani să putem activa în 
bază legală. Un alt obiectiv primordial 
este acreditarea ştiinţifică a Centrului de 

Studii Strategice de Apărare şi Securita-
te, a revistelor, precum şi atestarea per-
sonalului din domeniul ştiinţific. Aceasta 
ne oferă posibilitatea să avem consiliul 
nostru, ca ulterior să putem acorda titlul 
ştiinţific de doctor. La moment, avem 
mare nevoie de persoane deţinătoare a 
titlurilor ştiinţifice. 

Un al treilea obiectiv este continua-
rea proiectului “MARC”, iniţiat în 2011 
cu Şcoala Navală postuniversitară din 
Monterey, California, fiind susţinuţi şi 
de Germania. Un proiect în domeniul 
securităţii ciberneticii (cyber security), 
care la finele lunii septembrie urmează 
să fie aprobat de către NATO. Participa-
rea în acest proiect e semnificativă pen-
tru instruirea cadrelor tinere în domeniul 
IT (tehnologii informaţionale) şi securi-
tatea cibernetică.

O altă misiune stabilită pentru noul an 
de studii este colaborarea cu Institutul de 
Limbi Străine de la Leipzig, Germania.  

După 19 decembrie, intenţionăm 
să desfăşurăm un curs internaţional de 
menţinere a păcii, cu instruirea studen-
ţilor străini contra plată. Misiunea este 
strîns legată de activităţile întreprinse de 
forţele noastre mixte de menţinere a pă-
cii, dislocate în raioanele de est ale Re-
publicii Moldova. Opinia internaţională 
este preocupată de măsurile pe care le 
desfăşoară ţara noastră în Zona de Se-
curitate.

Dezvoltarea infrastructurii este o 
altă acţiune care merită atenţie. Împreu-
nă cu Federaţia Moldovenească de Fot-
bal intenţionăm să amenajăm un teren de 
mini-fotbal în cadrul academiei. Şi cred 
că mai sînt încă multe de realizat…

- Programul de învăţămînt a fost 
actualizat? Intenţionaţi să adăugaţi 
cursuri opţionale sau dimpotrivă, 
să reduceţi din cele existente?
- Ajustarea curricumului educaţional 

la standarde occidentale a avut loc încă 
de la începutul anului precedent. Modi-
ficările în planul de învăţămînt au fost 
coordonate cu Ministerul Educaţiei, fi-
ind respectate prevederile procesului de 
la Bologna atît pentru studiile de licenţă, 
cît şi pentru cele de masterat.

În acest an, pentru dezvoltarea 
competenţelor militarului profesionist 
au fost introduse mai multe discipline 
facultative şi opţionale, printre care evi-
denţiem procedee de planificare a luptei, 
pregătirea de comunicaţii, comandă şi 
control, securitatea naţională şi ştiinţe 
administrative.

- 2012-2013 este anul în care 
pentru prima dată veţi avea clase 
mixte de studenţi. În acest sens, in-
stituţia a suferit ceva restructurări?
- Schimbări majore nu au survenit. 

Fetele merg la studii împreună cu băieţii, 
execută aceleaşi activităţi ale programului 
zilnic, cu ieşiri de campanii etc. În ceea 
ce priveşte condiţiile de trai, pentru ele au 
fost efectuate lucrări de finisare în două în-
căperi de la etajul superior al căminului. 

- Care este situaţia la capitolul 
facultăţi, catedre şi cadre didactice?
- Noutatea acestui an universitar o 

constituie funcţionarea Academiei Mi-
litare într-o nouă organigramă, aprobată 
în anul 2011. La facultatea deja exis-
tentă, Ştiinţe Militare, adiţional a fost 
creată cea de-a 2-a - facultate, Adminis-
traţie publică. În cadrul Facultăţii Ştiinţe 
Militare avem catedrele: Arta militară, 
Sisteme de armament, Tehnica militară, 
Artilerie, Comunicaţii şi informatică şi 
Pregătire fizică şi sport. De curînd în 
componenţa Facultăţii Administraţie 
publică este şi Catedra Ştiinţe umanisti-
ce şi limbi străine.

Corpul profesoral îl alcătuiesc per-
soanele care au activat de la începuturile 

instituţiei militare. Totodată, anul acesta 
am hotărît să invităm cadre noi, cu expe-
rienţă, participanţi în conflictele militare 
din Afganistan şi Iraq şi de asemenea, 
mai mulţi profesori cu titluri ştiinţifice, 
specialişti în administrare publică.

La ora actuală, instituţia numără 117 
cadre didactice, dintre care 42 cu titluri 
ştiinţifice.  

- Din păcate, academia nu pre-
găteşte specialişti logisticieni. Nu 
vă gîndiţi să întreprindeţi careva 
măsuri pe această filieră?
- Academia Militară “Alexandru cel 

Bun” pregăteşte ofiţeri doar la speciali-
tăţile artilerie, infanterie şi transmisiuni. 
Dar, Centrul de Perfecţionare Continuă, 
care este al 24-lea centru din lume, a fost 
acreditat de a instrui ofiţerii în cadrul 
mai multor cursuri de perfecţionare la 
solicitarea conducerii Ministerului Apă-
rării. Aşa că, periodic, se organizează 
cursuri pentru pregătirea logisticienilor, 
observatorilor militari, comandanţilor 
de plutoane ş.a.

- Ce şanse au studenţii militari 
de a aplica la o bursă în străinăta-
te? Cum vedeţi colaborarea inter-
naţională pentru acest an?
- Studenţii militari beneficiază de 

burse de studii reieşind din numărul de 
locuri pe care ni le oferă guvernele ţă-
rilor străine. Actualmente avem studenţi 
în Grecia, România, Turcia şi un student 
în Statele Unite ale Americii.

Mai mulţi ani la rînd, academia nu a 
fost implicată în acţiuni internaţionale. 
În noul an revenim pe planul aplicaţiilor. 
La sfîrşitul lunii noiembrie o companie 
de studenţi ai academiei urmează să par-
ticipe, alături de colegii lor militari din 
Batalionul cu Destinaţie Specială şi Ba-
talionul 22 de Menţinere a Păcii,  la un 
exerciţiu de anvergură în Germania. Cei 
care vor merge încolo beneficiază deja 
de pregătiri suplimentare în afara orelor 
de studii, organizate de către Centrul de 
Perfecţionare Continuă.

Mai avem planificată o activitate în 
domeniul colaborării internaţionale cu 
implicarea Academiei Militare “Alexan-
dru cel Bun”. La aplicaţiile bilaterale cu 
militarii români din martie-aprilie 2013 
vor participa circa 30 de studenţi artile-
rişti, de la anul întîi şi doi. 

- În octombrie, curent, Acade-
mia Militară aniversează frumoa-
sa vîrstă de 20 de ani. Se anunţă o 
perioadă aglomerată din punct de 
vedere al evenimentelor?
- Anul universitar 2012-2013 este un 

an de referinţă pentru instituţia noastră, 
deoarece în acest an Academia Militară 
va aniversa 20 de ani de activitate. Toa-
te măsurile consacrate acestei zile vor fi 
organizate la 5 octombrie, de ziua profe-
sorului. Vom avea drept invitaţi de onoa-
re persoane din Conducerea Republicii 
Moldova şi Ministerului Apărării, dar şi 
mulţi alţii care au tangenţă cu armata. 

Academia Militară a Forţelor Armate: 
reAlizări și sperAnţe în Anul jubiliAr

Interviu solicitat colonelului Mihail BuclIş, comandant-rector al Academiei Militare “Alexandru cel Bun”

Femeile au făcut parte din cadrul armatelor în-
cepînd cu secolul 18, însă abia la sfîrşitul anilor ‘40 
au fost recompensate ca atare şi considerate mem-
bre cu drepturi depline.

În lume sînt cîteva state unde armata este 
obligatorie pentu femei, cum ar fi: China, Eritrea, 
Israel, Libia, Malaezia, Coreea de Nord, Peru şi 
Taiwan. În 2002, Suedia a luat în calcul recrutarea 
femeilor în armată pe motiv că excluderea lor se 
împotriveşte ideii de egalitate între sexe. În Armata 
Naţională a Republicii Moldova  reprezentantele 
sexului frumos îndeplinesc serviciul militar prin 
contract cot la cot cu băieţii.

S-au încorporat în armată cu o dorinţă dez-
lănţuită de a schimba ceva. Cele nouă eroine au 
convingerea că pot contribui la dezvoltarea orga-
nismului militar. La fel, profesionalismul de care 
actualmente dau dovadă, poate contribui la pros-
perarea armatei şi crearea unei imagini pozitive în 
societatea civilă. 

În pofida faptului că împart acelaşi acoperiş 
cu băieţii, studentelor militare le-au fost asigurate 
condiţii decente de trai. Sînt cazate într-o altă aripă 

a blocului de locuit, separat de cazarma băieţilor, 
cu condiţii aparte.

 În special pentru ele au fost efectuate reparaţii 
capitale, iar la moment, acestea oferă condiţii opti-
me de cazare şi studii. Pentru a exclude eventuale 
probleme, administraţia Academiei Militare a ho-
tărît să instaleze pe coridorul fetelor o cameră  de 
supraveghere.

Studenta Galina Gruzcov a avut anterior ex-
perienţa de a trăi în unul din căminele studenţeşti 
civile din capitală. În opinia ei, ce a văzut acolo şi 

ce reprezintă căminul din cadrul Academiei Mili-
tare este o diferenţă dintre cer şi pămînt. La fel de 
mulţumită de serviciile pe care le prestează institu-
ţia militară este şi studenta Olga Boldescu. Potrivit 
ei, fetele beneficiază de apă caldă pe tot parcursul 
zilei, iar referitor la hrană, spune că nimeni nu a dat 
jos din kg. Obiecţii la acest capitol nu are. În ceea 
ce priveşte porţiile suplimentare, cu mare drag le 
împart cu colegii lor băieţi.

Cea mai fericită din toate rămîne a fi Caroli-
na Dropco, ultima dintre ele venită să completeze 

rîndurile studentelor militare. Într-o dimineaţă, la 
o oră destul de matinală a fost telefonată personal 
de către comandantul-rector al academiei, colone-
lul Mihail Bucliş. Apelul nu a fost unul de curtoa-
zie, ci a reprezentat biletul de trecere în Academia 
Militară, cu condiţia susţinerii testelor. A reuşit în 
ultima săptămînă a cursului de integrare a tînăru-
lui student să însuşească aspectele artei militare cît 
alţii în trei. 

“Ne diferenţiem de celelalte plutoane, doar 
că alcătuim un grup mixt de studenţi. Este acelaşi 
regim, respectăm aceleaşi obligaţiuni şi responsa-
bilităţi. Într-o perioadă relativ scurtă am reuşit să 
ne împrietenim. Atunci cînd este nevoie, ne ajutăm 
reciproc cu un sfat. 

Singura lipsă de asemănare este că fetele sînt 
cazate în cămin, pe cînd noi, băieţii, locuim în con-
diţii de cazarmă. Priveşti cu admiraţie o femeie ce 
poartă ţinuta militară, în faţa căreia simţi o emoţie 
care place, mai ales cînd vezi că îndeplinesc ace-
leaşi misiuni de rînd cu bărbaţii”, a declarat Vasile 
Olar, student în anul I, plutonul de transmisiuni. 

În majoritatea ţărilor, femeile din cadrul arma-
tei îndeplinesc funcţii în domenii precum cel lo-
gistic, medical sau administrativ, existînd o mare 
reticenţă în a plasa femeile pe posturi care presupun 
contactul cu inamicul. Dar iată că la noi dorinţa de 
afirmare şi de muncă a viitoarelor transmisioniste 
nu rămîne neobservată de superiori. Sperăm şi cre-
dem că, în viitorul apropiat, ele vor fi acelea cărora 
le vor fi încredinţate şi misiuni dintre cele mai im-
portante.

Pagină realizată de  
locotenent Natalia ANDRONACHI

Concurenţa feminină condiţionează competenţa
deşi nu sînt bărbaţi, au ales să înde-

plinească o meserie, care nu prea 
mulţi curajoşi se încumetă s-o profese-
ze. mai bine de o lună şi jumătate, stu-
dentele militare ale academiei militare 
“alexandru cel bun” nu-şi lustruiesc 
mai prost bocancii şi ştiu cu desăvîrşire 
să mînuiască armamentul din dotare.
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Cîndva fascinat de uniforma mili-
tară, astăzi a ajuns să împartă destinul 
cu aceste straie mozaicate. Deopotrivă 
cu arta militară, ofiţerul Coca pledează 
pentru ştiinţele exacte şi anume este un 
bun specialist în lumea cifrelor. Pentru 
el armata e o prioritate: ,,Îmi place ceea 
ce se întîmplă aici, cum se lucrează, îmi 
place stricteţea, exigenţa şi disci-
plina. Sînt persoane cărora le este 
uşor să lucreze cînd  sarcinile sînt 
bine definite”, menţionează Gleb.

 Datorită educaţiei primite în 
familie, dar şi setei de a cunoaşte 
şi a fi bun în toate, domnul Coca 
a continuat să studieze. Iar atunci 
cînd Dumnezeu şi persoanele din 
jurul său l-au îndrumat să aplice 
pentru o bursă de  masterat în Sta-
tele Unite ale Americii, a devenit 
cîştigătorul ei. ,,Probabil am avut 
norocul să am persoane potrivite 
alături de mine la momentul opor-
tun, care, de fapt, m-au îndrumat 
să încerc.  Am aplicat şi am cîşti-
gat.  Şi astăzi îi sînt recunoscător 
acelei persoane pentru încuraja-
rea şi îndemnul de care am avut parte. 
Este foarte important să ştii ce oameni 
te înconjoară şi cum te pot influenţa”, 
mai susţine Gleb.

Potrivit unicului absolvent moldo-
vean al Universităţii Creighton, bursa 
Muskie fellowship este o bursă oferită de 
Departamentul de Stat al SUA şi gestio-
nată de International Exchange and Re-
search Board Moldova. Muskie fellows-
hip este un program foarte selectiv cu o 
rată de accept de 4%. Concursul se desfă-
şoară în cîteva etape. Prima etapă constă 
în concursul de scrisori de intenţie. 

Apoi urmează etapa a doua de con-
curs – interviul. Acesta  este susţinut de 
un grup de profesori din SUA, absol-
venţi (alumni) recenţi ai programului, 
reprezentanţi ai IREX-ului din Washin-
gton DC, Chişinău, şi alte persoane. 

După ce treci de etapa interviului – 
eşti invitat la susţinerea testului la lim-
ba engleză şi a testului de specialitate. 
În dependenţă de rezultatele obţinute,  
IREX Washington expediază dosarul 
către universităţi partenere, care des-
făşoară concursul intern de admitere la 
facultăţile solicitate. Odată ce ai trecut 

de această ultimă etapă, te poţi conside-
ra un cîştigător al bursei.  

Atunci cînd povesteşte despre stu-
diile din SUA, vorbeşte ca despre un 
vis împlinit, pentru că prin muncă pro-
prie  a tins şi a reuşit.

 „Nu ştiu cît de des militarii vor-
besc despre visele lor – dar eu să cred 
că dacă ai un scop şi fiecare zi faci ceva 
ca să atingi acel scop – cu siguranţă 
mai devreme sau mai tîrziu îl vei rea-
liza. Aşa se întîmplă întotdeauna, şi aşa 
s-a întîmplat şi cu mine. Eu am vrut să 
învăţ ca să devin un specialist mai bun 
la locul meu de lucru. Prietenii mei, fa-
milia mea mă respectă şi ţin la mine şi 
fără ca eu să am studii de masterat în 
străinătate. Eu am avut nevoie de acele 
studii că să pot să iau decizii mai bune 
la serviciu, că să pot să las în urma mea 

ceva bun - un sistem mai eficient, o ar-
mată mai bună sau poate chiar o lume 
mai bună. Am avut nevoie de acele stu-
dii pentru a face o diferenţă pozitivă”. 

Această experienţă utilă îşi va lăsa 
amprenta asupra activităţii sale, fiindcă 
specialistul în finanţe spune că schim-
bările nu se fac într-o zi, şi doar pentru 
că o persoană sau alta a venit cu idei noi 
şi cu cunoştinţe noi. „Miracolul trans-
formării are nevoie de timp ca să se înt-
împle. Schimbările nu depind doar de 
o persoană. Este un efort comun. Sin-
gurul lucru la care eu ţin să nu dispară 
este perseverenţa şi insistenţa. Cred că 
aceste 2 calităţi sînt cheia succesului.”  
Protagonistul de azi accentuează că, în 
detrimentul celor care aruncă comenta-
rii şi încearcă să te convingă că  nu vei 
reuşi să faci nimic, trebuie ,,să ştii să îţi 
urmezi scopul”. 

Procesul de acumulare a cunoş-
tinţelor timp de doi ani într-o ţară 
străină cu un mod de existenţă dife-
rit faţă de vieţuirea noastră, ofiţerul 
Coca îl descrie drept unul ,,unic şi 
deosebit”.

 „Cineva a spus că nimeni din-
tre acei care au studiat peste hotare 
nu rămîne neschimbat datorită ex-
perienţei pe care a avut-o. O expu-
nere la un alt sistem de învăţămînt, 
la o altă cultură este asimilată de 
noi şi devine o parte din noi. Omul 
este o fiinţă socială şi se formează 
din interacţiunea pe care o are cu 
alţi oameni. Noi sîntem influen-
ţaţi de familia noastră, de colegi, 
prieteni şi de profesorii noştri. Cu 
siguranţă şi ei au avut o influenţă 
asupra mea.” 
Atît de impresionant şi cu abnega-

ţie maiorul Gleb Coca povesteşte des-
pre experienţa sa de dincolo de ocean, 
încît am să vă rog să-i savuraţi cuvinte-
le: ,,Deseori am avut impresia că odată 
ce treci peste ocean, în partea cealaltă 
a lumii, totul e pe invers faţă de cum 
sîntem noi obişnuiţi. Să zicem sistemul 
de învăţămînt în SUA. Lecţiile sînt in-
teractive, iar sistemul de notare încura-
jează participarea activă a studenţilor în 
discuţiile din clasă. Este şi talentul pro-
fesorilor care ştiu să încurajeze studen-
ţii să îşi exprime opiniile, să-i înveţe că 
opinia lor contează. Noi am avut clase 
în care profesorul vorbea mai puţin de 
30 la sută din timpul de predare, şi au 
fost unele dintre cele mai interesante.  

O altă abordare care  mi-a plăcut a 
fost accentul pe care îl pun şcolile ame-

ricane. În SUA, cadrele didactice au 
drept scop studiul fiecărui cadet (stu-
dent) pentru a vedea care sînt domeniile 
în care acesta are capacităţi mai bune şi 
pun accentul în dezvoltarea şi aprofun-
darea acelor capacităţi şi abilităţi. 

Multe astfel de diferenţe mi-au lăr-
git orizontul şi, probabil, m-au făcut 
mai critic. Odată ce vezi că ceea ce toa-
tă viaţa făceai într-un fel pe care îl con-
siderai singurul fel corect – vezi că se 
poate şi altfel – asta te schimbă. Şi aici 
nu vorbesc doar de sistemul de învăţă-
mînt, ci şi de atitudini în situaţii de zi cu 
zi, care ne pot face viaţa mai frumoasă 
fără să necesite resurse financiare – cum 
ar fi să spui mulţumesc şoferului de mi-
crobuz, să fii amabil cu vînzătorul din 
magazin sau taxatorul din transportul 
public, să nu arunci gunoiul în stradă, 
cu alte cuvinte să respecţi munca altuia. 
Aici e vorba de atitudine, care nu costă 
bani şi depinde doar de noi.”

Despre profesori şi despre colegi 
are doar cuvinte de laudă. Un loc apar-
te pentru persoana Gleb Coca îl deţin 
oamenii pe care i-a întîlnit şi pe care 
îi consideră generoşi şi respectuoşi. În 
timpul aflării în SUA  a făcut şi volun-
tariat, ceea ce i-a deschis noi viziuni şi 
şi-a definit noi teorii ce ar fi de bun au-
gur în ţara noastră. „O companie poate 
fi profitabilă aducîndu-şi contribuţia la 
o viaţă mai bună pentru clienţii săi, ast-
fel căpătînd şi mai mare profit în activi-
tatea sa, iar clienţii rămînîndu-i fideli”, 
accentuează cel care a făcut voluntariat 
şi în Alianţa de Etică în Business. Potri-
vit specialistului în materie de finanţe, 
companiile private investesc mult pen-
tru implementarea unor tehnici şi pro-

ceduri în diferite domenii ale activităţii 
sale, inclusiv în tehnici financiare. Dacă 
aceste companii sînt gata să investească 
resursele sale limitate pentru a îmbu-
nătăţi procesele  – atunci cu siguranţă 
aceste procese sînt eficiente şi merită să 
fie implementate în sistemul public. ,,La 
nivelul funcţiei mele vreau să utilizez 
instrumentele financiare pe care le-am 
învăţat. Tind să cred ca dacă aceste in-
strumente sînt utilizate pe larg şi pentru 
o perioadă îndelungată de către compa-
nii private – ele merită şi atenţia noas-
tră”, accentuează specialistul principal 
secţia politici salarizare şi pensii.

 Drept îndrumare pentru cei care 
doresc să-i urmeze calea, maiorul Coca 
a opinat: ,,Să fie pregătit moral pentru o 
muncă grea. Americanii iau foarte în se-
rios studiile. Atunci cînd ştii că colegii 
tăi plătesc sume enorme pentru a învăţa 
– ai obligaţia morală să înveţi şi tu.” În 
acelaşi context mai adaugă: „Oamenii 
se conduc cel mai bine prin prisma va-
lorilor pe care le au, dacă tu cu adevă-
rat, sincer crezi în ceva, vei reuşi să faci 
acel lucru, să te bucuri de el. Fiecare 
trebuie să descopere în sine care sînt 
valorile şi calităţile care ne avantajează 
şi ne descriu personalitatea”. 

Despre reuşite şi merite cred că am 
putea scrie o carte, doar că interlocuto-
rul este mult prea modest. Diplomele, 
mulţumirile, articolele în străinătate 
- toate acestea şi multe alte menţiuni 
demonstrează cît de responsabil şi sîr-
guincios, cît de calculat şi manierat este 
ofiţerul Armatei Naţionale, care întîi de 
toate este om cu principii, deşi susţine 
că nu le are delimitate, cred că dumnea-
voastră, dragi cititori, le veţi desluşi din 
multele citate. Ce a făcut pentru a avea 
asemenea succes? Cum a reuşit să-i 
cucerească pe americani? ,,Nimic de-
osebit, doar am fost eu”, zice zîmbind 
mirat cel care s-a învrednicit de nomi-
nalizarea ,,Studentul anului”.

Un nou exemplu de urmat, o per-
soană care-şi cunoaşte responsabilită-
ţile, care ştie cînd să fie sever şi cînd 
să încînte cu chipul senin. Deşi a ales 
universul datelor exacte, poate fi şi un 
filosof sufletist. Este dornic de a face 
schimbări în bine, de a lăsa fapte bune  
în urma-i.  Fără reproşuri, doar cu vizi-
uni pozitive, mereu gata pentru o nouă 
provocare, ofiţerul Armatei Naţionale, 
maiorul Gleb Coca. 

Locotenent Mihaela MÎrzA

,,Am avut nevoie de studii pentru a face o diferenţă pozitivă”, 
declară maiorul gleb CoCA şi insistă pe experienţa ce „poate face o lume mai bună”

Militarul la datorie

În secolul tehnologiilor informaţionale, acum cînd sîntem 
convinşi că informaţia şi cunoştinţele deţin un rol de frun-

te, investiţia de bază rămîne a fi potenţialul uman. armata naţi-
onală la acest capitol are cu ce se mîndri. militarii permanent îşi 
îmbogăţesc cunoştinţele, depun efort pentru a fi în pas cu noile 
tehnologii şi realităţi. 

unul dintre ofiţerii care crede în perseverenţă şi a dat dovadă 
de rezultate extraordinare este maiorul Gleb coca, proaspătul 
masterand la universitatea creighton din sua.

Potrivit colonelului Veaceslav Bă-
lăţel, comandant interimar al Coman-
damentului Logistic, atelierul este 
o continuare a şedinţelor cu acelaşi 
generic desfăşurate în luna februarie a 
anului curent, în cadrul căruia militarii 
moldoveni au studiat logistica NATO, 
principiile, politicile şi organizarea 
domeniului logistic în mediul multi-
naţional şi suportul în implementarea 
obiectivelor de parteneriat.

Colonelul Bălăţel a specificat că 
primele etape ale cursului au avut ca 

scop familiarizarea militarilor Ar-
matei Naţionale cu logistica armatei 
SUA şi NATO, logistica forţelor te-
restre, aeriene şi maritime, principiile 
şi politicile de planificare operaţională 
şi logistică NATO. În cadrul celei de-a 
şasea etape, aceştia au studiat posibili-
tăţile de suport logistic pentru Armata 
Naţională, precum şi aspecte legale de 
planificare şi organizare ale acestuia.

În opinia comandantului interimar 
al Comandamentului Logistic, astfel 
de ateliere sînt utile pentru militarii 

Armatei Naţionale, ţinînd cont de fap-
tul că experienţa logisticienilor ame-
ricani cuprinde nu numai cunoştinţe 
teoretice vaste în domeniu, dar şi abi-
lităţi practice obţinute în misiunile in-
ternaţionale, ce ar putea fi aplicate cu 
succes în sistemul logistic al Armatei 
Naţionale la nivel strategic, operaţio-
nal şi tactic.

Cursul „Multinational Logistics 
Workshop” se desfăşoară de două ori 
pe an începînd cu 2010 şi este destinat 
personalului militar care activează în 
structurile logistice ale Armatei Naţi-
onale.

Următoarele etape ale atelierului 
„Multinational Logistics Workshop” 
sînt planificate pentru anul 2013.

instruire logistiCă pentru ArmAtA nAţionAlă

militarii armatei naţionale au participat în perioada 11-14 sep-
tembrie la cea de-a şasea etapă a cursului logistic „multinati-

onal logistics Workshop”, organizat de comandamentul Forţelor 
Întrunite ale sua.
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– Domnule colonel, vă rog să ne 
vorbiţi despre aria de preocupări în 
calitate de locţiitor-şef  Marele Stat 
Major al Armatei Naţionale pentru 
asigurarea resurselor şi rolul aces-
teia în cadrul armatei.
– Necesitatea unei asemenea funcţii 

şi a unor asemenea preocupări ţine de  
managementul resurselor în structura 
militară. Resursele  presupun compo-
nenta  materială şi cea de personal, de 
aceea în instituţia militară, începînd de 
anul trecut, structura acestor resurse s-a 
reorganizat şi s-a unit sub o conducere 
unică şi anume a   locţiitorului şefului  
Marelui Stat Major pentru asigurarea 
resurselor.  Cînd vorbesc de bunuri ma-
teriale mă refer la tot spectrul, începînd 
de la armament, tehnică şi finalizînd cu 
bunuri materiale pe serviciul cazare, 
asigurare, cartiruirea trupelor, asigura-
re cu apă, canalizare, căldură etc,  toa-
te acestea reunindu-se într-un complex 
de măsuri privind asigurarea cu resurse  
materiale.   Tot în acest segment de res-
ponsabilitate se include şi gestionarea 
resurselor  de personal.

– Care era imperativul unor 
asemenea restructurări?
–  Necesitatea era de a eficientiza 

gestionarea resurselor astfel, încît  unită-
ţile de luptă şi persoanele care se preocu-
pă de planificarea activităţilor de luptă, 
de instruire, de mobilizare să aibă un su-
port unic privind asigurarea cu resurse. 

– Aţi putea să ne faceţi o de-
scriere mai detaliată  a  resurselor 
existente în instituţia militară,  ges-
tionarea lor.
– Din cîte cunoaştem, recesiunea 

care are loc în toată lumea se simte şi în 
Republica Moldova, de aceea nu e o no-
utate că Armata Naţională ca instituţie a 
statului întîmpină probleme în asigurarea 
cu resurse. Dacă ne referim la resursele 

de personal multe dificultăţi întîmpinăm 
la asigurarea nivelului de pregătire a 
militarilor încorporaţi, deoarece acesta 
presupune instruirea permanentă şi în-
delungată. Corpul de ofiţeri este instruit 
la un nivel înalt, dar  capacitatea mili-
tarilor în termen mai lasă de dorit. La 
capitolul bunurilor materiale, de aseme-
nea întîlnim probleme, deoarece  pentru 
o bună funcţionare a Armatei Naţionale 
este necesar de a fi asigurată cu resurse 
în conformitate cu necesităţile acesteia 
din toate domeniile şi anume: armament 
şi tehnică militară, produse alimentare, 
echipament, carburanţi-lubrifianţi, trans-
misiuni, materiale de construcţie etc.

– În funcţie de ce se face repar-
tizarea acestora? Care sînt domeni-
ile prioritare unde se alocă aceste 
resurse? 

– Bugetul Ministerului Apărării este 
foarte redus şi nu ne permitem asigura-
rea activităţilor la toate capitolele. Ne 
străduim să nu omitem pregătirea de 
luptă şi cea de comandament, dar punem 
accent  şi pe priorităţile formulate de co-
mandamentul superior. Actualmente pri-
oritatea în asigurare aparţine Forţelor de 
Menţinere a Păcii, unităţilor cu gradul 
de disponibilitate permanentă, Acade-
miei Militare a Forţelor Armate.

– Vorbind de gestionare şi des-
pre activitatea în această funcţie,  
în ce măsură studiile din China vă 
sînt de ajutor acum?
– Orice studii sînt binevenite pentru 

executarea mai bună a obligaţiunilor 
care urmează să le îndeplineşti. Instru-
irea îţi  dă posibilitatea de analiză şi 
examinare a ceea ce ai îndeplinit pînă 

acum, totodată orice studii îşi au rostul 
pentru viitor. Experienţa şi cunoştinţele 
obţinute  în China mi-au fost şi sînt de 
mare folos în activitatea cotidiană. Chiar 
şi în  discuţiile avute cu colegii de studiu 
am realizat  că experienţa acelor teorii 
prinde viaţă şi e binevenită în planifica-
rea resurselor la nivelul strategic şi asi-
gurarea managementului resurselor în 
Armata Naţională.  

– Dacă putem vorbi despre difi-
cultăţi în asigurarea armatei cu re-
surse, atunci care ar fi esenţa lor?
– Dificultăţile, după cum am menţi-

onat, ţin de insuficienţa bugetară a Mi-
nisterului Apărării, de aceea deseori nu 
ne permitem procurarea şi menţinerea 
stocurilor la nivelul cuvenit. În acelaşi 
context deseori suferă şi  pregătirea per-
sonalului. Menţinerea resurselor materi-

ale  necesită surse majore. Armata Na-
ţională este un generator de securitate 
şi prin urmare sîntem o structură care 
utilizăm  sursele bugetare ale statului. 
Din moment ce  acestea sînt reduse în-
seamnă că posibilităţile de asigurare cu 
bunuri materiale, posibilităţile de pregă-
tire a personalului sînt reduse. 

– Care este situaţia reală cu 
stocurile intangibile ale Armatei 
Naţionale?
– Actualmente stocurile intangibile 

ale bunurilor materiale pe categorii ne 
permit asigurarea activităţilor. Pentru o 
activitate mai îndelungată în acest sens, 
conform legislaţiei în vigoare, sîntem 
asiguraţi din stocurile Guvernului, de la 
bazele materiale ale rezervei de stat.  

– Care sînt reuşitele la capitolul 
resurse şi ce planuri de perspectivă 
există?
– Armata nu poate supravieţui fără 

obiective reale de viitor. Sînt planuri de 
modernizare a tehnicii şi armamentului 
din dotare, restructurare a stocurilor de 
bunuri materiale, instruirea efectivului. 
Noi sîntem optimişti şi ne cunoaştem 
scopurile. Sîntem fermi în ceea ce facem 
şi consider că  în dependenţă de priorită-
ţile formulate de comandamentul supe-
rior şi conducerea statului  vom reuşi să 
ne onorăm obligaţiunile.  

Mamă a două fete care au „făcut” 
de rînd cu părinţii armata, soţie ce s-a 
învrednicit de susţinerea şi ajutorul so-
ţului, militarul ce are respectul oricărei 
persoane  cu  care a avut tangenţe.

Prin porţile armatei a intrat în 1998, 
la o vîrstă cînd întrebările sînt puţine, iar 
realizările sînt  primele pe lista vieţii. În 
căutare de ceva mai bun şi mai promiţă-
tor, doamna Eugenia a păşit pragul Re-
gimentului de Transmisiuni. Ca la orice 
meserie la început de cale grijile de a nu 
reuşi îşi dădeau de ştire. Însă datorită  
colectivului binevoitor ce o înconjura, 
obligaţiunile repede au fost însuşite şi 
totul prinse o altă viaţă pentru doamna 
Rotaru. Pregătirea de luptă, alarma, re-
gulamentele - toate se dădeau mai uşor, 
pentru că avea cine o îndruma, şi anume 
părtaşul destinului său, căci  era militar 
cu experienţă.

În 2006 plutonier Rotaru este trans-
ferată în unitatea militară, căreia şi azi 
îi e fidelă. ,,Erau puţine fete pe atunci, 
dar cîte eram, toate ne înţelegeam bine, 
de altfel ca şi acum”. La modul gene-
ral vorbind, nu vei auzi pe nimeni să-şi 
amintească de rău de ,,doamna Geta”, 
generoasă şi mereu gata pentru a da o 
mînă de ajutor... ,,Este doamna care a 
ştiut să ne înveţe lucruri utile pe cînd 
eram boboci într-ale armatei, acum 
sînt mîndru pentru că este o subalternă 
exemplară, un militar disciplinat, expe-
rimentat, executiv, plus la toate poate fi 
un sfetnic preţios”, menţionează maior 
Anatolie Simon, şef interimar Secţie 
personal. Comandantul Batalionului de 
Gardă, colonelul Dumitru Mudrenco 
susţine că militari ca doamna plutonier 
adjutant trebuie să cauţi: ,,niciodată nu 
vei auzi de ezitări de la domnia sa, con-

ştiincioasă şi binevoitoare mereu, este 
un om cu inimă mare care ne va lipsi 
enorm de mult”.

Perfectează acte pentru toată unita-
tea care nu este cea mai mică în Armata 
Naţională. Pe toţi îi cunoaşte la chip şi 
cu cei mai mulţi a schimbat o vorbă pe 
linie de serviciu sau poate cu un cuvînt 
bun într-ale vieţii, ea avînd experienţă 
bogată. Dar asistînd  cîteva minute la 
biroul doamnei plutonier adjutant poţi 
spune ferm că testul de răbdare şi pre-
cizie în acţiuni îl susţine cu brio. Mili-
tari şi funcţionari, cu zîmbet sau fără, cu 

sute de întrebări şi unii chiar cu obiecţii 
neîntemeiate deschid uşa sau mai bine 
zis trec pragul, căci uşa e mai mult des-
chisă decît închisă. Aici vezi un adevă-
rat diplomat, receptiv, calm răspunde la 
fiecare fără nervi şi agitaţie. ,,Persoanele  
nu au vină că nu cunosc. Toate întrebă-
rile rămîn aici, pleacă doar cu explicaţi-
ile de rigoare. Trebuie să ajuţi oamenii 
oricînd şi oriunde.”, susţine cu prudenţă 
subofiţerul secţiei personal.

Este mereu atentă cînd se vorbeşte 
despre armată, şi o deranjează tembrul 
jignitor al celor care  nu cunosc rigorile 
vieţii cazone. Cînd vede Garda de Onoa-
re, mereu se luminează la faţă, căci ştie 
,,cît de mult muncesc aceşti băieţi, şi nu 
doar ei, toţi militarii îşi îndeplinesc misi-
unile cu devotament, de aceea ar fi păcat 
să nu le dăm laurii pe care îi merită”.

Doamna plutonier adjutant accen-
tuează că femeile de rînd cu bărbaţii îşi 
pot construi o carieră în militărie: ,,Bra-
vo pentru cei care în acest an au permis 
înmatricularea fetelor la Academia Mi-
litară şi bravo fetelor, pentru că au ales 
această cale în viaţă. Doar că vor trebui 
să muncească de 2 ori mai mult ca bă-
ieţii şi să demonstreze că femeile sînt 
vrednice de o ascensiune frumoasă pe 
tărîmul ordinii militare”.

Azi, la o distanţă de ani, cînd fetele 
au luat calea studiilor şi măritişului, cînd 
ridurile dau în vileag o bogată experien-

ţă a viaţia, plutonier adjutant Eugenia 
Rotaru zîmbeşte cu bunătate, sigură pe 
sine. E miloasă şi are un  aer de bunică 
dulce şi nici o picătură de nor pe frun-
tea-i înţeleaptă. Se vede că cunoaşte 
esenţa vieţii, preţuieşte şi acceptă ceea 
ce are.

A rămas mulţumită de activitatea 
în armată şi deja semne de întrebare au 
început a-i da fiori. Ce va face fără ser-
viciul drag, colegii de care s-a ataşat şi 
care i-au devenit precum o familie. ,,Par-
că mă zgîrîie, simt un gol numai cînd mă 
gîndesc că urmează să plec”, cu o nos-
talgie în  privirea-i tristă şi cu adieri de 
lacrimă mi se destăinuie interlocutoarea, 
atît de iubită şi preţuită de camarazi. 

La ceas de ,,tristă” sărbătoare, cînd 
frumoasa toamnă a vieţii îşi scutură cu 
melancolie frunzele trăirilor peste amin-
tirile oamenilor dragi, colectivul Bata-
lionului de Gardă, de rînd cu cele mai 
sincere şi respectuoase urări de bine şi 
sănătate, îi urează doamnei Eugenia să 
o păzească Bunul Dumnezeu şi  speră că 
domnia sa se va întoarce în structura mi-
litară care este precum a doua casă.

Şi cine ştie, poate şi la anul, cînd vei 
intra în unitatea militară, vei găsi acelaşi 
birou cu multe flori şi uşa larg deschisă, 
iar după balustradă, zîmbind mărinimos, 
o vei vedea pe Doamna Geta.

Pagină realizată de  
locotenent Mihaela MÎrzA

Cu nostAlgie pentru doAmnA getA

,,dificultăţile ţin de insuficienţa bugetară”
interviu solicitat colonelului andrei Şarban, 

 locţiitor-şef  marele stat major al armatei naţionale pentru asigurarea resurselor

mamă a două fete care au „făcut” de rînd cu părinţii armata, 
soţie ce s-a învrednicit de susţinerea şi ajutorul soţului, militarul ce are respectul 

oricărei persoane  cu  care a avut tangenţe.

de îndată ce intri în unitate, într-un birou plin cu flori, de după 
o balustradă se vede chipul luminos al unei mame blajine. 

iar cînd o vezi cum se dedică serviciului, realizezi că e şi un mili-
tar conştiincios, cu un deosebit har de a crea linişte şi împăcare 
chiar şi la cea mai năvalnică furtună. munceşte cu miile de docu-
mente, unde e nevoie de precizie absolută.  cu răbdare şi cum-
pătare lasă lucrul la o parte şi îţi răspunde la întrebare, îţi explică 
şi te îndrumă. este doamna plutonier adjutant eugenia rotaru, 
specialist superior al secţiei personal, batalionul de Gardă. 
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Memorialul 11 septembrie,
loc al vieţii  
La locul memorialului, deschis anul 

trecut pentru a marca poziţia exactă unde 
se aflau turnurile gemene, poliţia, agenţi 
de securitate și ghizi voluntari veghează 
la respectarea strictă a regulilor de bună 
purtare. 

Aceste măsuri sunt menite să comba-
tă ceea ce rudele victimelor văd ca o lipsă 
de respect, de exemplu, atunci cînd unii 
fac picnic sub stejarii recent plantaţi. Dis-
cuţii sunt și în ceea ce privește modul de 
acces în „Ground Zero”.

Pentru cei care doresc să se păstreze 
un acces limitat în acest loc, pentru care 
acum trebuie cumpărat bilet de intrare, 
lucrurile vor deveni mai dificile cînd noii 
zgîrie-nori aflaţi în construcţie în apropi-
ere își vor deschide porţile. memorialul 
11 septembrie va deveni atunci un loc 
deschis, scrie AfP. Locul umbrit din ju-
rul fîntînilor va fi preferat de oamenii de 
afaceri din cartier care își vor petrece aici 
pauza de prînz. 

michael J. Allen, profesor de istorie la 
Northwestern University, spune că 50-75 
de ani de la tragedie sunt cei mai impor-
tanţi, apoi mulţi supravieţuitori dispar, 
iar tendinţa și în cazul Ground Zero va 
fi de a redeveni un loc al vieţii, probabil 
un parc. 

Programe de depăşire 
a traumelor
Acum, întrebarea care frămîntă res-

ponsabilii americani este alta. Este Ame-
rica de după 11 septembrie 2001 capabilă 
să răspundă traumelor provocate de te-
rorism? Din păcate, scrie cotidianul „The 
New York Times”,  pînă de curînd, în SUA  
a existat o prea mică preocupare faţă de 
conceptul de „rezilienţă”, termen preluat 
din psihologie și care înseamnă capacita-
tea individului de a face faţă traumelor, 
schimbărilor majore. 

Două ţări, Israelul și marea Britanie, 
au de multă vreme programe care să pre-
gătească populaţia să facă faţă și psihologic 

unor astfel de fenomene. Astfel, după un 
atentat cu bombă într-o piaţă din Ierusa-
lim, zona s-a redeschis peste o oră, la fel, în 
cazul atentatului terorist împotriva metro-
ului din Londra, orașul și-a plîns morţii, 
dar  circulaţia metroului nu a fost oprită 
decît pentru scurt timp. Pe baza experien-
ţei celor două ţări amintite, conducători 

militari americani au instituit programe de 
pregătire pentru asemenea traume.

Pe plan intern, consilieri federali în 
probleme de securitate ajută poliţiile lo-
cale să identifice riscurile și să le predea 
tactici de luptă atît împotriva teroriștilor, 
cît și criminalilor violenţi. Luna viitoare, 
Departamentul pentru Securitate Inter-
nă va lansa o bibliotecă online pentru 
instructorii de poliţie din toată ţara, cu 
studii de caz cum ar fi cel al lui Breijvik 
care a ucis cu sînge-rece în Norvegia 77 
de persoane. 

De asemenea, Departamentul în-
cearcă să obţină ajutorul publicului prin 
programul „Dacă vezi ceva, spune ceva”, 

și-i cere să raporteze orice fel de com-
portament neobișnuit (populaţia Israelu-
lui este educată de multă vreme în acest 
sens). Cuvîntul de ordine sub care se des-
fășoară toate aceste programe este că cea 
mai bună armă împotriva terorismului 
este să nu te lași terorizat. 

Procese peste procese
Un judecător federal din New York 

a fost de acord ca proprietarii fostelor 
turnuri gemene din manhattan, Wor-
ld Trade Center Properties (WTCP), 
să ceară în justiţie despăgubiri de 2,8 
miliarde de dolari de la companiile ae-
riene American Airlines și United Air-
lines pentru „neglijenţă”. În cererea sa, 
WTCP afirmă că, „fără neglijenţa com-
paniilor aeriene puse în cauză, teroriștii 
nu ar fi putut să urce la bord și să detur-
neze avioanele, apoi să intre cu acestea 
în turnurile gemene”.

America a comemorat 11 ani de la atentatele care au marcat  
nu numai sua, ci o lume întreagă. Familiile victimelor vor 

trăi din nou durerea în momentul în care vor fi citite numele celor 
2.753 de victime care au pierit în urma atacului asupra turnurilor 
gemene de la new York şi de la pentagon. 

Talibanii sunt hotărîţi să renege com-
plet al-Qaeda şi să încheie cu State-

le Unite un armistiţiu, după cei 11 ani de 
conflict cu NATO, care să permită ame-
ricanilor să păstreze cîteva baze militare 
în Afghanistan, se arată într-un raport 
întocmit de autorităţile britanice.

Talibanii, care au fost înlăturaţi de la 
putere în urma invaziei din 2001 a for-
ţelor SUA, în urma atacurilor din 9 sep-
tembrie, sunt acum dispuşi să coopereze 
cu americanii şi să ia parte la negocieri, 
în schimbul recunoaşterii internaţionale, 
conform unui studiu realizat de Royal 

United Services Institute.
Conform planului, cinci baze mili-

tare ar putea opera în Kandahar, Herat, 
Jalalabad, Mazar-e-Sharif şi Kabul, 
pentru a ajuta la reconstrucţia Afgha-
nistanului pînă în 2024. Talibanii şi-au 
exprimat speranţa ca ajutorul militar să 
se transforme, cu trecerea timpului, într-
unul economic

Insurgenţii regretă asocierea din tre-
cut cu al-Qaeda şi ar accepta să rupă le-
gătura cu gruparea, în momentul semnă-
rii unui armistiţiu cu SUA, se mai arată 
în documentul citat.

Patru reprezentanţi ai talibanilor, 
care nu au acceptat să fie numiţi, au im-
pus mai multe condiţii, printre care res-
pingerea actualei Constituţii afghane şi 
garanţia că SUA nu va lansa atacuri spre 
Iran sau Pakistan din bazele amplasate 
pe teritoriul Afghanistanului. Totuşi, au 
precizat că americanii pot ataca Iranul 
din Golful Persic.

Cu toate acestea, insurgenţii au res-
pins cererile de a renunţa la arme şi de a 
respecta constituţia, spunînd că ar echi-
vala cu o capitulare.

11 Ani de lA 11 septembrie. 
Rănile încep să se cicatrizeze

la 11 ani de la atentatele de la World trade center din new York, 
americanii aduc un omagiu victimelor şi salvatorilor şi învaţă să învingă frica 

Atentatele din 11 septembrie 2001 au fost comise de 19 membri ai reţelei al-
Qaida, care au deturnat patru avioane comerciale și au lovit, la intervale de cîteva 
minute, turnurile gemene World Trade Center din New York și clădirea Pentago-
nului. După 11 ani, familiile victimelor consideră „Ground Zero” un loc sacru, dar  
marele public este mai înclinat să întoarcă pagina. Primarul New Yorkului, michael 
Bloomberg, a evocat încă de anul trecut posibilitatea de a reduce acest trist ritual 
comemorativ, dar și-a atras furia unor familii ale victimelor.

tAlibAnii, dispuși să fACă pACe 
Cu AmeriCAniiAutorităţile federale au adăugat 58 de tipuri de cancer pe lista bo-

lilor pentru care sînt alocate zeci de milioane de dolari în cadrul 
programului care îi sprijină pe cei care s-au îmbolnăvit din cauza to-
xinelor după atacul din 11 septembrie 2001.

Lista conține în prezent 14 categorii, 
informează CNN. Specialiștii au reco-
mandat extinderea ei și adăugarea a zeci 
de tipuri de cancer cauzate de noxele de 
la locul dezastrului.

Supraviețuitori, rezidenți din Zona 
Zero și cei care au participat la misiunile 
de salvare vor beneficia de sume impor-
tante de bani pentru a-și trata suferințele. 
Potrivit estimărilor, de tratamentul în 
valoare de pînă la 33 de milioane de do-
lari vor beneficia 2.150 de oameni care 
s-au îmbolnăvit de cancer după atenta-
tele teroriste. 

Inițial, programul se întindea pe 
o perioadă de 30 de ani, dar Senatul a 
redus-o la cinci ani. Potrivit experților, 
multe tipuri de cancer apar după mai 
mulți ani de la expunere la substanțele 
periculoase. 

Programul de sănătate a fost creat 
pe baza legii botezate după un polițist 
newyorkez care a murit din cauza unor 
probleme de respirație cauzate de chimi-
calele de la World Trade Center. 

Aproape 60 de tipuri 
de cancer, cauzate de toxinele 

de la World Trade Center

Selectare din Adevărul  
și Evenimentul zilei

ciFre şi date

343 de pompieri şi 60 de ofiţeri de poliţie  
au murit în acea zi. 18 oameni au fost găsiţi în viaţă sub dărîmăturile  

de la World trade center. pentru construirea celor două 
turnuri gemene în 1970, americanii au cheltuit 1,1 miliarde 

de dolari.
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CAtegorii de slujitori din moldovA 
în A douA jumătAte A sec. Xviii – începutul sec. XiX

La mijlocul sec. XVIII, domnul 
Constantin Mavrocordat a re-

alizat în Moldova reformele care au 
modernizat sistemul fiscal, administra-
tiv, judecătoresc şi, mai ales, structura 
socială a societăţii prin abolirea şerbiei. 
În ciuda acestui fapt, reforma militară 
întreprinsă de Constantin Mavrocordat 
a fost criticată de unele personalităţi is-
torice ale epocii, dar şi de cercetătorii 
de mai tîrziu. 

Din perioada domniei lui C. Mavro-
cordat s-a păstrat o condică, în care au 
fost înregistrate poruncile date de domn 
aparatului său administrativ. La o ana-
liză obiectivă a acesteia s-a stabilit că 
doar slujitorii care nu locuiau compact 
în sate (“unde se vor întîmpla şezători 
de 1, 2, 3 sau chiar 10 oameni aparte, 
fiind ei de orice breaslă: curteni, căpi-
tani, slujitori, negustori, toţi să fie traşi 
la cisla satului vecin”) fuseseră egalaţi 
cu ţăranii birnici, averea lor fiind im-
pusă la dări. Slujitorii ce alcătuiau, în 
interiorul satelor, grupe compacte de 
ostaşi încadraţi în anumite unităţi (cete) 
nu erau incluşi în categoria ţăranilor 
birnici, ei alcătuind aşa-numitele “rufe-
turi”, adică persoane ce nu plăteau bir.

În studiile istorice consacrate rela-
ţiilor sociale din Moldova, în a doua 
jumătate a sec. XVIII – începutul sec. 
XIX, numărul şi structura corpului de 
slujitori este expusă arbitrar şi la modul 
general. Datele prezentate în istoriogra-
fie diferă pentru că sursele statistice din 
acea perioadă sînt imprecise şi nu pot 
fi comparate. O confruntare obiectivă a 
izvoarelor cunoscute sau a surselor ine-
dite ar permite, însă, o precizare a evo-
luţiei numerice şi structurale a slujitori-
mii Moldovei din perioada respectivă.

Vom prezenta în continuare o ana-
liză statistică a informaţiilor referitoare 
la slujitorii incluşi în materialele recen-
sămintelor populaţiei Moldovei din anii 
1772-1773, 1774 şi 1803, comparîndu-
le şi cu unele materiale inedite, depista-
te de noi în arhivele ruse.

În timpul războiului ruso-turc din 
1768-1774, componenţa numerică a 
slujitorilor poartă amprenta evenimen-
telor din acea perioadă. Recensămîntul 
a înregistrat 1.269 de volintiri, numiţi şi 
arnăuţi, încadraţi în armata rusă. Cres-
cuse considerabil numărul slujitorilor 
ce deserveau căile de comunicaţie ale 
armatei. Locuitorii din multe sate au 
fost înregistraţi ca personal în serviciul 
poştelor. Conform recensămîntului din 
1772-1773, numărul acestora însuma 
3.805 gospodării, numărul total al sluji-
torilor întrunind 10.455 gospodării.

Confruntarea datelor incluse în 
tabelul nr. 1 cu informaţii sumare din 
perioada războiului ruso-turc din 1764-
1774 demonstrează că numărul mai 
multor categorii de slujitori era destul 
de instabil.

Anume din acest motiv, datele su-
mare pe care boierii din Divan le comu-
nicaseră Comandamentului militar rus 
în 1774 diferă considerabil de cele in-
cluse în recensămîntul din 1772-1773. 
Conform Divanului, steagul marelui 
hatman includea: 1.527 de panţîri, ca-
zaci slujitori, panţîrii numărînd 1.300 
persoane. Hatmanului îi erau supuse şi 
poştele, întreţinute de 4.915 gospodă-
rii. În total, în subordinea hatmanului 
se aflau 6.492 gospodării de slujitori. 
Conform aceleiaşi statistici, steagul 
postelnicului includea 40 de lipcani, 31 
panţîri şi 12 beşlii; în total 83 slujitori. 
În acelaşi act se menţiona că în alte ţi-
nuturi se mai aflau încă 925 slujitori din 

steagul marelui agă şi 1.440 slujitori 
aflaţi la dispoziţia ispravnicilor; în total 
8.857 de slujitori. În acelaşi document 
se atesta că toţi locuitorii din 47 de sate 
şi, parţial, locuitorii din 6 sate au fost 
înscrişi ca volintiri, numărul volintiri-
lor înregistraţi fiind de 1.715 persoane.

Dacă încercăm să comparăm aces-
te date cu datele recensămîntului din 
1772-1773 observăm că, în 1774, nu-
mărul panţîrilor depăşea cu 398 numă-
rul persoanelor incluse în recensămînt. 
E substanţial mai mare şi numărul 
gospodăriilor ce deserveau poştele (cu 
1.110 gospodării), ale volintirilor (cu 
446 gospodării) etc.

Diferenţa dintre datele prezentate 
în 1774 de către Divanul Ţării şi in-
cluse în materialele recensămîntului 
din 1772-1773 se explică prin faptul 
că, în unele ţinuturi, slujitorii fuseseră 
doar parţial incluşi în recensămînt. În 
acest sens, materialele referitoare la 
ţinuturile Roman, Vaslui, Cîrligătura, 
Iaşi ş. a. conţin informaţii ample des-
pre un număr variat de slujitori, iar în 
cele referitoare la ţinuturile Suceava, 
Dorohoi, Botoşani sînt menţionate doar 
unele categorii (de regulă, panţîrii, poş-
taşii şi podarii). Vameşii sînt amintiţi 
doar pentru ţinuturile Neamţ şi Hotin. 
Lipsesc date despre vameşii de la Vama 
Mare (Carvasaraua) din Iaşi, despre cei 
de la Soroca şi alte puncte vamale de pe 
Nistru, despre vameşii din Cîmpulung-
Suceava şi Cîmpulung-Cernăuţi etc.

Materialele recensămîntului din 
1772-1773 pot fi completate cu datele 
sămii vistieriei Ţării Moldovei pentru 
anul 1764. Conform acestei sămi, din 
cei 1.216 slujitori ai Curţii domneşti, 
25 erau slujitori ai vămii. Aceleaşi ma-
teriale specifică componenţa a 1.216 
slujitori ce deserveau Curtea (“rufeturi 
ale Curţii”). Date ceva mai complete 
privind numărul de slujitori se conţin în 
condica de venituri ale dregătorilor din 
1776, completată de Grigore Alexandru 
Ghica. În acest act sînt fixate atît veni-
turile şi plocoanele pe care le dădeau 
breslele de slujitori dregătorilor, cît şi 
numărul de slujitori din instituţiile ţării.

Un alt punct de reper în determina-
rea numărului de slujitori îl reprezintă 
recensămîntul din 1803. Recensămîntul 
a înregistrat 6.291 de slujitori. La acea 
dată, în componenţa Ţării Moldovei nu 
mai intrau ţinuturile de nord (Cernăuţi, 
Cîmpulung-Cernăuţi, Cîmpulung-Su-
ceava şi o mare parte din ţinutul Su-
ceava) care, în 1775, fiind anexate de 
Austria, au constituit provincia Bucovi-
na. Hotinul şi satele din împrejurimile 
lui continuau să se afle în afara Ţării 
Moldovei, constituind raiaua Hotinu-
lui, condusă de un paşă turc. Aceste 

pierderi teritoriale s-au resimţit în de-
mografia ţării, inclusiv şi privind sluji-
torii. Cele mai importante schimbări în 
componenţa numerică a slujitorilor s-au 
produs în aparatul administrativ local. 
În 1803 a crescut substanţial numărul 
slujitorilor aflaţi la dispoziţia ispravni-
cilor (de la 641 la 2.023 de gospodării), 
a căpităniei etc. În noul recensămînt nu 
au fost specificaţi poştaşii, lipsesc vo-
lintirii (pentru că era timp de pace), iar 
diferenţa numerică dintre celelalte cate-
gorii de slujitori este mult mai mică. Pe 
timp de pace, adică în a doua jumătate 
a sec. XVIII - începutul sec. XIX, nu-
mărul slujitorilor cu slujbă permanentă 
atingea cota de 6.000 gospodării. Este 
un număr mai redus decît numărul slu-
jitorilor înregistraţi pînă la instaurarea 
regimului fanariot. Or, se ştie că, la 
1663, domnul Moldovei Eustratie Da-
bija a participat cu 15.000 de slujitori la 
o campanie otomană în Transilvania. D. 
Cantemir susţine că numai marele agă 
avea pe atunci 10 steaguri de seimeni, 
deci 1.000 de ostaşi. La 1772-1773 (ca 
şi la 1776) au fost atestaţi doar circa 
300 seimeni. Dărăbanii, care, în timpul 

lui D. Cantemir, constituiau 8 steaguri 
(800 ostaşi), la 1772-1773 numărau 
doar 59 de persoane. 

Am menţionat mai sus că numărul 
slujitorilor sporea în timpul războaielor 
ruso-turce, deoarece în rîndul lor erau 
incluse şi persoane care deserveau ar-
mata rusă. Astfel, în 1810, în timpul 
războiului ruso-turc din 1806-1812, 
conform datelor Divanului, în ţară erau 
7.586 slujitori, cu excepţia volintirilor.

Reducerea componenţei numerice a 

slujitorilor după reforma lui C. Mavro-
cordat, realizată la mijlocul sec. XVIII, 
fusese însoţită şi de o vădită schimbare 
în corelaţia dintre slujitorii cu funcţii 
militare şi slujitorii cu funcţii adminis-
trativ-gospodăreşti.

În 1772-1773, conform recensă-
mîntului, din categoriile de slujitori 
cu funcţii militare făceau parte seime-
nii – ostaşi lefegii, de regulă, originari 
din alte ţări, plăieşii, cazacii, călăraşii, 
dărăbanii, roşii care se aflau în supu-
nerea marelui hatman. Slujitorii hăt-
măniei erau concentraţi în ţinuturile 
de margine: Soroca, Orhei-Lăpuşna, 
apoi la Neamţ, Bacău, Putna şi Covur-
lui. O parte dintre slujitorii hătmăniei 
fuseseră dislocaţi în capitală (seimeni 
călăraşi). Plăieşii fuseseră dislocaţi în 
pichetele de la hotarul cu Transilvania, 
iar trecătorile şi punctele vamale de la 
Nistru erau păzite de cazaci şi călăraşi. 
Marele agă avea în ascultare seimeni, 
dărăbani şi roşii, de obicei, dislocaţi în 
capitală. Conform recensămîntului din 
1772-1773, în capitală fuseseră con-
centraţi majoritatea seimenilor agieşti 
(133 din 139), beşliii (25 din 31) şi dă-

răbanii (55 din 59). Şi în recensămîntul 
din 1803 se menţionează că în capita-
la Moldovei fuseseră concentraţi toţi 
dărăbanii (100) şi majoritatea roşiilor 
agieşti (192 din 216). Constatăm, deci, 
că, la 1776, numărul slujitorilor militari 
era mai mic decît cel comunicat de D. 
Cantemir. Numărul slujitorilor a conti-
nuat să scadă şi în anii următori, mai 
ales după 1776. La 1803, în supunerea 
marelui agă erau doar 276 de slujitori 
(în 1776 – 443).

Numărul slujitorilor cu atribuţii mi-
litare era în continuă scădere, deoarece, 
în scopul măririi numărului contribuabi-
lilor, domnia a redus substanţial numă-
rul celor ce primeau leafă, precum şi al 
celor ce slujeau pentru anumite scutiri 
fiscale. Se reducea numărul steagurilor 
şi a celor grupaţi în steaguri. Starea ma-
terială a slujitorilor militari s-a răsfrînt, 
îndeosebi, asupra călăraşilor, care nu 
erau în stare să se prezinte cu tot cu cai 
la slujbă. Serviciul unui călăraş sau se-
imen era, astfel, exercitat de către două 
gospodării, uneori şi de către mai multe. 
Acest sistem se numea “cruce”.

Reducerea forţei militare a sluji-
torimii Moldovei se datora şi faptului 
că mulţi dintre slujitorii care la sfîrşitul 
sec. XVI – prima jumătate a sec. XVII 
fuseseră mici proprietari de pămînt (ră-
zeşi), în a doua jumătate a sec. XVII şi-
au pierdut pămîntul, pierzîndu-şi astfel 
şi baza materială proprie. Criza econo-
mică şi socială ce s-a declanşat la sfîr-
şitul sec. XVII a condus la “ţărănirea” 
micii nobilimi, procesul fiind numit de 
cronicari “de la armă la sapă”.

În a doua jumătate a sec. XVII, în 
Moldova apare o nouă categorie de 
slujitori militari – volintirii. Ei au fost 
înregistraţi în statisticile din timpul 
războaielor ruso-turce din 1768-1774 
şi 1789-1791. La chemarea Comanda-
mentului militar rus, mulţi slujitori şi 
ţărani se înscriau în cete conduse de 
căpitani ruşi, denumite trupe auxiliare 
ale armatei ruse. Ei păzeau drumurile, 
însoţeau transporturile, dădeau ripostă 
detaşamentelor de turci şi tătari.

În literatura istorică postbelică, 
acestor unităţi li s-a acordat o deosebi-
tă atenţie, evidenţiindu-se o “frăţie de 
arme moldo-rusă” în lupta antiotoma-
nă, vorbindu-se chiar despre o “renaş-
tere a armatei naţionale”, realizată de 
aceste detaşamente de volintiri.

Acest lucru se făcea în baza unor 
evaluări şi aprecieri sumare, afirmîndu-
se că la războiul ruso-turc (1768-1774) 
ar fi participat 12.000 de volintiri, iar 
în cel din 1789-1791 – 10.000. Istoricul 
chişinăuian N. A. Mohov, examinînd 
această problemă, ne atenţiona că “nu 
dispunem de informaţii exacte despre 
numărul şi provenienţa volintirilor din 
acest război: din rîndurile lor, în afară 
de moldoveni, făceau parte şi sîrbi, bul-
gari, munteni, uneori greci şi ruşi – lo-
cuitori din Moldova”.

Materialele recensămîntului din 
1772-1773 conţin informaţii despre 
1.269 de volintiri înregistraţi în deta-
şamente militare. Dintre aceştia, 1.175 
erau concentraţi în ţinuturile Soroca şi 
Orhei-Lăpuşna, unde erau concentrate 
şi căile de comunicaţie ale armatei ruse. 
Datele recensămîntului diferă de infor-
maţia Divanului din 1774, în care sînt 
indicaţi 1.715 volintiri.

Prin certificate speciale, eliberate 
de Comandamentul rus (aşa-numitele 
“salvogvardii”), volintirii erau scutiţi 
de plata impozitelor. Drept urmare, 
mulţi ţărani au insistat să fie înscrişi în 
rîndurile volintirilor, refuzînd să preste-
ze dările şi provocînd revolte care, de 
regulă, erau înăbuşite cu ajutorul deta-
şamentelor de cazaci.

Va urma
Demir DrAGNEV, 

doctor habilitat,  
membru corespondent al Academiei 

de Ştiinţe a Moldovei; 
 Petru COSTIN, 

cerc.ştiinţific al Centrului de Cultură 
şi Istorie Militară
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este fondator şi director artistic al teatrului „sati-
ricus” ion luca caragiale”. pe parcursul carierei sale 
de actor, regizor şi scenarist a adunat o colecţie vastă 
de diplome şi premii. devenind un adevărat coman-
dant al trupei de teatru, a efectuat împreună cu „osta-

şii” săi un şir de turnee importante în zeci de ţări şi, de 
fiecare dată, s-a întors acasă cu victorie. cu talentul 
său a reuşit să-l „îmblînzească” pe unul dintre cei mai 
cruzi dictatori contemporani saddam Hussein. este 
vorba de alexandru Grecu, Artist al poporului. 

- Domnule Grecu, dumnea-
voastră aţi făcut armata?
- Da, am făcut-o. Am început servi-

ciul militar în oraşul Nicolaev, unde am 
făcut şcoala de sergenţi timp de 
şase luni, ca mai apoi să fiu trans-
ferat la Tiraspol în Armata a 14-a. 

- Ce amintiri cazone vi 
s-au întipărit în memorie?
- Cel mai solemn moment al 

serviciului militar – depunerea 
jurămîntului. Acum cînd privesc 
cum alţii rostesc jurămîntul, aceas-
ta mi se pare  banal. Dar această 
„banalitate”, cred eu, este cel mai 
important moment din tot serviciul 
militar, deoarece, după ce rosteşti acele 
cuvinte, simţi o responsabilitate pe ume-
rii tăi. Cel puţin aşa a fost armata sovie-
tică pentru mine. 

 La armată am plecat în 1984, după 
ce am absolvit Institutul de Arte. Aveam 
24 de ani. Între mine şi camarazii mei 
exista o diferenţă de vîrstă, dar aceasta 
nu contează în armată. Contează doar 
capacităţile tale. Acolo unde eşti pus la 
egal cu toţi, acolo unde nu ai pile, unde 
nu ai regalii şi o biografie care te-ar pu-
tea salva, acolo trebuie să demonstrezi că 
eşti om şi că ai capacităţi fizice, morale 
şi intelectuale, pentru a deveni un lider. 
Cineva poate să-mi zică că 
acolo este „legea junglei”. 
Eu am să zic „Nu”! Acolo 
este egalitatea în faţa lui 
Dumnezeu. Şi această ega-
litate poate să-ţi asigure un 
spaţiu, care este numit sim-
bolic „armată”. 

- Aveţi şi amintiri 
mai vesele din acea 
perioadă? 
- Mi-au rămas două amintiri de 

acest gen, dar, totuşi, cea mai haioasă 
întîmplare am trăit-o în Tiraspol. A fost 
prima ieşire în cîmp pe alarmă. Am fost 
ridicaţi pe la ora 03:00 şi ne-a fost pusă 
misiunea să ne deplasăm într-un punct 
stabilit. Era foarte întuneric şi de aceea 
trebuia să ne mişcăm doar după coordo-
nate. Am ajuns la locul de destinaţie, ne-
am dislocat, dar permanent auzeam nişte 
mugete prin apropiere şi nu înţelegeam 
de unde provin ele. Însă dimineaţa, cînd 

ne-am debarcat din maşina blindată, am 
văzut că sîntem lîngă o fermă de vaci. 
Eram aproximativ la 20 km de punctul 
stabilit de comandament. Eu, fiind trans-

misionist, încercam să fac legătura cu 
celelalte grupe, dar fără succes. Strigam 
în receptorul staţiei, dar nu-mi răspun-
dea nimeni. La un moment dat, scoţind 
capul afară din maşina blindată, l-am 
văzut pe şoferul nostru, care era mai 
experimentat şi mai practic decît noi, 
venind încet cu un bidon de lapte. Eu 
şi camarazii mei îl priveam şi nu înţele-
geam cum poate să-şi păstreze calmul în 
situaţia dată. El s-a apropiat de noi, ne-a 
servit cu lapte şi a spus cu o voce calmă: 
„Asta-i situaţia”. Această frază a ridicat 
imediat dispoziţia noastră. 

- Din numeroasa colecţie de di-
plome şi premii, pe care o aveţi, care 
este cea mai valoroasă pentru dvs?
- Fiecare teatru are un apogeu al său. 

Teatrul nostru l-a atins în anul 2000 – 
an de cotitură pentru „Satiricus”. Anu-
me atunci am obţinut cel mai valoros 
premiu pentru spectacolul „Maestrul şi 
Margareta”.  Am jucat prin toată lumea 
cu acest spectacol. El ne-a adus zeci de 
premii, dar cel mai preţios pentru noi ră-
mîne Premiul Naţional. 

- Am observat pe perete şi o di-
plomă mai „exotică”...
- Această diplomă ne-a fost oferită 

de către Saddam Hussein în anul 1998 
la Bagdad. Noi am jucat spec-
tacolul „Ciuleandra” în cadrul  
Festivalului Internaţional din Ba-
bilon, după care ministrul cultu-
rii al Irakului s-a apropiat de noi 
şi ne-a spus că preşedintelui i-a 
plăcut mult şi el ne invită la re-
şedinţa lui să-l mai jucăm o dată. 
Am jucat „Ciuleandra” la ora 
01:00 pe o scenă montată dea-
supra rîului Tigru. După aceasta 

am fost invitaţi la masă 
cu toată elita Irakului. 
În timpul ce noi gus-
tam din bucate, Saddam 
Hussein ne-a întrebat: 
„Vreţi să-mi lăsaţi acest 
spectacol ca amintire în 
format video? Puteţi să-l 
filmaţi?”. Noi am căzut 
de acord şi la ora 03:00, 
după ce am stat la masă, 
l-am jucat încă o dată la 
televiziunea prezidenţia-
lă. Dar cred că după bombardamentele 
care au avut loc în Bagdad nu s-a mai 

păstrat caseta cu înregistrarea spectaco-
lului nostru.

- Ce piese patriotice cu tentă 
militară aţi montat la Teatrul „Sa-
tiricus”?
- Avem în repertoriul nostru o pie-

să care se numeşte „Ţara asta a uitat de 
noi”, care a fost desemnată ca spectaco-
lul anului. Este un spectacol-document 
în care se vorbeşte despre demnitatea 
noastră naţională, despre eroii noştri 
care sînt foarte mulţi şi pe care noi nu-i 
preţuim. Este istoria tinerilor băieţi care 
au plecat la războiul de pe Nistru nu 
pentru laude, medalii sau posturi înalte, 
dar pentru că au dorit să-şi îndeplinească 
datoria faţă de Patrie. De aceea eu am 
foarte mare respect faţă de oamenii care 
îşi fac lucrul în armată – lucru foarte rar 
apreciat. Un chirurg foarte cunoscut din 
Republica Moldova m-a întrebat odată: 
„Sandu, de ce un om, cînd salvează pe 
cineva de la înec, primeşte medalie şi de-
vine un erou naţional, iar un medic care 
salvează cîteva vieţi omeneşti în fiecare 
zi, făcînd operaţii complicate, este lăsat 
în umbră”? Exact aşa se întîmplă şi cu 
armata. Aceşti bravi militari în fiecare zi 
apără ţara, dar noi nu observăm aceasta. 
Pentru noi e un lucru obişnuit. Eu cred 
că societatea trebuie să se întoarcă cu 
faţa la bărbaţii adevăraţi ai acestui neam. 
Lucrul în armată şi creşterea generaţiilor 
de bărbaţi, ţinînd cont de nivelul de pre-
gătire fizică a tineretului şi de nihilismul 
care persistă în societate faţă de impor-
tanţa de a te jertfi pentru ţară, înseamnă 
adevăratul eroism al ofiţerilor Armatei 
Naţionale. Jos pălăria în faţa lor!

- Vă mulţumesc pentru interviu!
Interviu realizat de

Dmitrii VOSIMErIC

„ACești brAvi militAri în fieCAre zi Apără ţArA, 
dAr noi nu observăm ACeAstA”!

Cineva poate să-mi zică  
că acolo este „legea junglei”. 

Eu am să zic „Nu”! Acolo este 
egalitatea în faţa lui Dumnezeu. 
şi această egalitate poate să-ţi 
asigure un spaţiu, care este numit 
simbolic „armată”. !

Aceşti bravi militari în fiecare  
zi apără ţara, dar noi nu ob-

servăm aceasta. Pentru noi e un 
lucru obişnuit. Eu cred că societa-
tea trebuie să se întoarcă cu faţa 
la bărbaţii adevăraţi ai acestui 
neam.!

Lucrul în armată şi creşterea ge-
neraţiilor de bărbaţi, ţinînd cont 

de nivelul de pregătire fizică a tine-
retului şi de nihilismul care persistă 
în societate faţă de importanţa de a 
te jerfi pentru ţară, înseamnă ade-
văratul eroism al ofiţerilor Armatei 
Naţionale. Jos pălăria în faţa lor!!

Sportivul în vîrstă de 20 de ani 
a evoluat la categoria de 56 de kg 
şi a concurat cu reprezentanţi din 
Germania, Armenia, Coreea de 
Sud, Bulgaria şi Azerbaidjan.

Victor Ciobanu s-a clasat pe 
locul II, fiind devansat de sportivul 
din Azerbaidjan. Medalia de bronz 
a revenit reprezentanţilor Japoniei 
şi Bulgariei.

Potrivit şefului interimar al 
Clubului Sportiv Central al Arma-

tei, Ionuţ Tănase, militarul Cioba-
nu este antrenat de către maestrul 
în sport Mihai Cucu. În luna iu-
nie, curent, sportivul a participat 
la Campionatul European de lupte 
libere, desfăşurat în Zagreb, Cro-
aţia, unde a obţinut medalia de 
bronz.

Campionatul mondial de lupte 
se desfăşoară anual. La ediţia din 
acest an au participat 256 de spor-
tivi din peste 56 de ţări.

CAtedrA militAră –
ofiţeri și sergenţi 

în rezervă  
Catedra pregătire a cadrelor în rezervă a Aca-

demiei militare „Alexandru cel Bun” continuă în-
scrierea la cursurile de ofiţeri și sergenţi.

La catedră se pot înscrie cetăţenii R. moldova – 
studenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior și ab-
solvenţii acestora, care n-au depășit vîrsta de 32 ani. 
Cursul se încheie cu acordarea gradului militar „lo-
cotenent în rezervă” și „sergent inferior în rezervă”.

Academia militară „Alexandru cel Bun” este 
unica instituţie care deţine dreptul de a instrui ca-
dre de ofiţeri în rezervă.

Adresa Academiei militare „Alexandru cel bun”:
mun. Chișinău, str. Haltei, 23 
(în apropierea Gării feroviare).
Relaţii suplimentare la tel.: (022) 54-10-27

luptătorii ArmAtei  
Cîștigă Argintul în thAilAndA

Sergentul Victor ciobanu (foto stînga), reprezentantul clubului 
Sportiv central al Armatei (cScA), a cucerit medalia de argint 

la campionatul Mondial de lupte libere, pentru juniori, care s-a des-
făşurat în perioada 2-9 septembrie, în oraşul Pataia, Thailanda.


