
 

 

                                                                                     Domnului Vlad Filat, 

                                                                                     Prim- ministru al Republicii Moldova 

 

 

                                           Stimate Domnule Prim-ministru, 

 

          Vă rog să mă scuzați de forma de adresare către Dumneavoastră,dar altă cale de 

comunicare,la moment, nu există. Situația însă nu rabdă. 

          Consider necesar să Vă informez despre situația creată în cadrul Ministerului Apărării în 

legătură cu problema interimatului funcției de Șef al Marelui Stat Major al Armatei Naționale-

Comandant al Armatei Naționale.      

           Aceasta functie cheie in cadrul Ministerului Apararii este  vacantă de 8 luni.Iar pozițiile PLDM in această 

structură statală sunt slabe.Partidul Liberal este reprezentat de ministru Vitalie Marinuța  iar Partidul Democrat de 

viceministru Igor Panfile.Logic ar fi ca Partidul Liberal Democrat să fie și el reprezentat  în această structură de forță 

de către o persoană competentă și influentă. Această necesitate este dictată din mai multe cauze.Inclusiv și ca să nu 

se repete situația similară cu cea de  vindere suspectă a armamentului.Nu mai vorbesc de necesitatea ocupării 

acestii funcții de către o persoană competentă  cu cea mai înaltă pregătire profesională. 

             Propunerea Ministrului Apărării,care urma ieri să fie îndreptată Guvernului, referitor la numirea în această 

funcție a generalului de brigadă Vitalie Stoian (prieten din copilărie), este încă un pas  al domnului  V.Marinuța de ași 

întări pozițiile în cadul ministerului și de continua să conduce  personal  Armata Națională,contrar statutului de 

ministru civil.Această propunere este în același timp și iresponsabilă,deoarece generalul  V.Stoian nu dispune de 

calitațile necesare pentru a exercita această importantă funcție. Generalul  V.Stoian este de profesie genist( 

specialist cu un domeniu îngust  de activitate),ceia  ce nu i-a permis să capete experiența necesară de a conduce 

trupele armate. 

          Și din punct de vedere moral el nu poate fi promovat  în această  funcție,deoarece în 1992,cănd a fost 

declanșat  conflictul armat  în Republica Moldova și era o lipsă totală de cadre militare, necesare pentru organizarea 

procesului de apărare a tînărului nostru stat, fiind deja ofițer, el a preferat  să nu riște cu viața și să nu se încadreze 

în Armata Națională ci să facă în continuare(pînă în 1994)  serviciul militar  în trupele armate ale  Federației 

Ruse,care au luptat de partea separatisă și au contribuit la dezbinarea statului nostru. 

           Eu personal, în cadrul partidului, sunt un potențial candidat pentru a ocupa acesată funcție. Dacă mi s-ar 

încredința  această sarcină sunt sigur că aș face față lucrurilor.Pentru aceasta am cunoștințele (studii militare în 

SUA) și experiența necesară, ocupînd din 1992 pînă în 2009 , diferite funcții de comandă (comandant de 

pluton,comandant de companie și batalion,locțiitor al comandantului de brigadă,sef al direcției instruire 

militară(pregătire de luptă) în Armata Națională.Deasemenea am experiență de activitate în condiții de război  în 

componența Forțelor Armate ale SUA(Irac,200...,Bosnia,199....) precum și în misiuni ale OSCE(Georgia,200...).Am și 

relații  personale cu Comandantul Forțelor Armate ale SUA,cărui  i-am fost subaltern în timpul evenimentilor militare 

din Irac. 

          La această temă am vorbit personal cu domnul V.Marinuța și el în principiu era de acord cu candidatura 

mea.Rămînea doar  să coordoneze aceasta cu Dumneavoastră.Nu știu numai dacă aceasta s-a întîmplat. 

          Însă ultimile informații confirmă că ceva s-a schimbat dar nu cunosc motivele.Pot doar presupune.El era doar 

deranjat de prerogativile importante care îi revin  Șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale-

Comandantului  Armatei Naționale pe care nu dorea să le cedeze.      

          Mă adresez către Dumneavoastră  în speranța că încă nu este încă  tîrziu pentru a schimba situația. 

          Pentru PLDM este posibil  ultima șansă, in contextul alegirilor parlamentare 

din 2014, de a căpăta o posibilitate  de  influentă  in Ministerul Apararii si de a ține 

sub control situația de acolo. Dar si pentru mine personal, este probabil ultima 

șansă ca fiind numit in functie  să pot  promova  imaginea PLDM in rindurile 

militarilor si colaboratorilor structuri de forte, deja avind pirghiile necesare.  

   

         Cu profund respect,     



 

 

         Colonel(r) Igor Gorgan,  
         Presedintele Uniunii Ofiterilor in Rezerva STEJARUL al PL 
  “      ‘’    iunie 2012. 


