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Pentru Onoare! Pentru Patrie! Pentru Tricolor!

Cu
pr

in
s n      eveniment

eroul unui Secol vitregit de răzBoi
Ignat Săndulescu a mai adunat o floare în buchetul pe nume 
viață. Unul dintre puținii veterani ai celui de-al Doilea Război 
Mondial pe care-i mai are Republica Moldova și deține titlul de 
cel mai vârstnic veteran. 

5

7
n      viata militară

Avem mAi mulţi oStAşi  
în ArmAtA nAţionAlă
Peste 400 de tineri au fost  încorporați în a doua jumătate a lunii 
aprilie în unitățile Armatei Naționale. 

24
n hobby

militAri cu Aripi
Ele știu cel mai bine ce e libertatea, ei își țin libertatea încuiată în cele mai 
ascunse celule ale inimii și se supun ordinelor. Dincolo de această diferență 
zburătoarele și militarii sunt pentru noi reprezentanți ai păcii, prezențe ce 
ne oferă stare de liniște, încredere și speranță de viață. Poate nu întâmplător 
Ziua europeană a păsărilor (24 mai) se sărbătorește în aceeași lună cu 
Ziua Europei și Ziua Memoriei, evenimente prin care importanța păcii este 
valorificată intens. 

8 ABSolvenţii curSului de cAlificAre 
“forţe SpeciAle” Au primit 
                                   BeretA verde
Ministrul Apărării în exercițiu Victor Gaiciuc, comandantul 
Armatei Naționale, general de brigadă Igor Gorgan, precum 
și locțiitorul șefului Marelui Stat Major al Armatei Naționale, 
general de brigadă Mihail Bucliș au înmânat „Bereta Verde” și 
ecusonul absolvenților cursului de calificare „Forțe Speciale”.

9 focul prActic teStAt în poligon
studenţii academiei militare antrenaţi la trageri de luptă  
la Bulboaca

19
n armata şi societatea

Armonie, vAloAre, trAdiţii!
Cu ocazia Zilei Internaționale a Familiei,  la Academia Militară ,,Alexandru 
cel Bun’’ a fost organizată o masă rotundă cu genericul „Familia – creează 
valori, valorile – creează familia”, unde studenţii militari au elogiat familia. 
Viitorii ofiţeri au prezentat un program artistic în cadrul căruia au recitat 
poezii, au prezentat comunicări și au cântat despre casă, tradiţii și familie.

22
n      poduri militare

mAi euro-AmericAn 
Cum luna lui Florar nu poate trece fără mirosul pătrunzător și coloritul 
atrăgător al liliacului, așa structura militară nu ar putea evolua încrezător 
fără suportul țărilor din afară, implicit cele vizate în articol.

11
n      cooperare

omAgiu pentru „Beretele AlBAStre” onu
29 mai Ziua internaţională a trupelor onu de menţinere a păcii

16 lA dAtorie peSte mări şi ţări
Din decembrie 2019, timp de 12 luni locotenent-colonel Alexandru 
Leșan a purtat epoleții Armatei Naționale sub responsabilitățile halatului 
alb, aflându-se în Misiunea Uniunii Europene de instruire militară și 
consiliere pentru forțele de apărare și securitate din Mali. 

20
n      istorie militară

locul unde iStoriA prinde viAţă
Muzeul militar al Agenției pentru Știință și Memorie Militară, ca și oricare 
altă instituţie de asemenea profil din lume, este locul unde evenimentele 
trecutului prind viață. Aceast bastion al istoriei militare, oferă și posibilitatea 
de a crea viitorul...

25 vodă Al ArmAtei
Un militar poate ajunge în atenția publicului printr-o faptă de vitejie, prin 
participarea la un eveniment, poziția pe care o ocupă sau prin numele său. Anume 
după cel din urmă criteriu am ajuns să-l cunosc pe locotenent-major Ion Negruvodă.
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eroul unui Secol vitregit de răzBoi
Veteranul ignat Săndulescu originar din raionul Criu-

leni, satul Cruglic, a ajuns la venerabila vârstă de 102 
ani. La începutul celui de-al Doilea Război Mondial, ig-
nat Săndulescu a fost înrolat în Armata Română, unde a 
îndeplinit serviciul militar timp de doi ani. Apoi a luptat 
împotriva Germaniei naziste în cadrul Frontului i Ucrain-
ean la vârsta de 26 de ani: „Am un singur vis - să nu mai 
permitem repetarea acelor evenimente sângeroase în care au 
murit peste 70 de milioane de oameni, nevinovați. Unii din-
tre aceștia au fost și camarazi de arme cu care împreună am 
luptat pentru pacea și libertatea mondială, dar și pentru un 
viitor mai bun”.

În discuția cu ministrul Gaiciuc, ignat Săndulescu şi-a 
depănat cu lacrimi în ochi acele evenimente tragice: „Chiar 
de au trecut atâția ani de la acele evenimente cruciale din isto-
ria întregii omemiri, deși am pierdut cu timpul vederea, nu pot 
uita chipurile camarazilor care au căzut pe front. Îmi amint-
esc foarte clar că dimineața puteam să discutăm unii cu alții 
și până diseară să aflai că omul deja nu mai este în viață, a 
dispărut sau mai rău, a fost rănit și capturat în urma acțiunilor 
pe câmpul de luptă, de unde foarte rar se întorceau”.

Asculți istoria acestui erou al secolului pe viu aşa cum 
este, din primele surse, şi nevolnic te trec fiorii de la fie-
care cuvânt, iar tăcerea este atât de apăsătoare  încât simți 
cum întregul univers a stagnat în aşteptarea următoarelor 
cuvinte: „...la data de 9 mai, ziua în care a fost pus capăt 

războiului și ultimul glonte a căzut pe pământ, eu împreună 
cu camarazii mei ne aflam la hotar cu Germania și anume în 
regiunea fostei Cehoslovacii. Atunci nu ne puteam imagina că 
acest conflict armat a luat sfârșit.”

Generația de acum are datoria de ai cinsti şi de a le 
mulțumi veteranilor de război pentru tot ce au făcut pen-
tru țară şi popor: „Este de datoria fiecărui cetățean al Re-
publicii Moldova să păstreze vie memoria acelor oameni 
simpli din popor care nu au rămas indiferenți și au luptat cu 
dăruire de sine pentru ceea ce întradevăr contează, și anume 
pentru cei dragi și pentru pământul unde s-au născut. Am 
luptat pentru că au venit pe meleagurile noastre ca să ne 
uzurpească, însă au fost întâlniți cu dârzenie și curaj, chiar 
de-a fost greu și pe-alocuri aveai senzația că nu ve-i reuși, 
mereu ne adresam la Dumnezeu, cerând credință în forțele 
proprii și astfel izbute-am”.

Localnicii şi rudele au doar cuvinte de laudă în adresa 
veteranului: „Este un om onest,cumpătat, sârguincios și bine 
educat. Aceste calități au fost transmise și copiilor lui, iar 
aceștia la rândul lor, nepoților veteranului. Chiar și acum la 
vârsta sa, mereu este în mișcare, asta și îl ajută să nu cadă 
pradă amintirilor de altădată”, relatează mezinul familiei 
Săndulescu, Pantelimon.

Model demn de urmat, Săndulescu ignat.

Locotenent Gheorghe GUrăU

n Ignat Săndulescu a mai adunat o 
floare în buchetul pe nume viață.  
Unul dintre puținii veterani ai celui 
de-al Doilea război Mondial pe 
care-i mai are republica Moldova 
și deține titlul de cel mai vârstnic 
veteran. Ministrul Apărării 
în exercițiu Victor Gaiciuc, cu 
prilejul zilei de naștere, a făcut o 
vizită, înmânându-i un certificat 
de apreciere pentru contribuție 
substanțială la educația tinerii 
generații în spirit de patriotism, 
devotament și dragoste față de Patrie, 
precum și în legătură cu aniversarea 
a 76-a de la Victoria în cel de-al 
Doilea război Mondial.

4 Oastea Moldovei
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Octavian Daniloi, soldatul care vine tocmai din Cahul ne-a 
relatat şi el cum a juns în capitală: „Am ajuns să fac serviciul 
militar datorită fratelui meu care mă susține în toate. După ce 
am vorbit cu el, am hotărât să mă prezint la Centrul Militar 
din Cahul, iar ulterior am fost încorporat în Brigada Infanterie 
Motorizată „Ștefan Cel Mare” din municipiul Chișinău. Patrio-
tismul însemnă să-ți aperi concetățenii și persoanele apropiate, 
necondiționat”. 

Potrivit, comandantului Batalionului de instruire maior Vi-
talie Crăciun, timp de 4 săptămâni recruții au urmat un curs 
de instruire, după care au depus jurământul de credinţă Patriei: 
„În perioada 19 aprilie-21 mai în cadul Brigăzii a II-a, Infante-
rie Motorizată „Ștefan Cel Mare” din capitală a fost desfășurat 
cursul de încadrare a tinerilor ostași. Acesta prevede abordarea 
psihologică și controlul medical, iar după o baie ostășească ti-
nerii au fost frezați la zero. Evident că echipamentele pe care le 
obțin ostașii sunt noi și confortabile, iar cazarmele sunt destul de 
spațioase. După ce noii încorporați au fost familiarizați cu obiec-
tivele unității militare și au făcut cunoștință între ei, am început 
cursul propriu-zis. Acesta prevede instrucțiile privind deplasarea 
în subunitățile brigăzii, antrenamente pentru trageri cu arma, to-
pografie etc. La finalul serviciului militar tinerii execută trageri.”

Avem mAi mulţi oStAşi 
         în ArmAtA nAţionAlă

Ajunşi în unitate, tinerii au discutat cu psihologul, au 
trecut comisia medicală, apoi au fost tunşi la zero, 

frezură pe care unii au încercat-o pentru prima dată. Şi 
pentru a fi respectate pe deplin normele stricte ce țin de 
igienă, a urmat baia ostăşească, după care fiecare ostaş a 
primit echipament militar nou.

Băieții veniţi la oaste au fost informați despre 
condițiile şi restricțiile ce trebuie respectate în unitatea 
militară, dar şi despre disciplină. Tinerii spun că sunt 
pregătiți să înfrunte toate provocările serviciului militar 
în termen, iar în acest an de armată au promis că-şi vor 
îndeplini cu cinste datoria constituţională.

Tânărul Daniel Pistrui din satul Domogeni, raionul 
Floreşti a menționat: „Îmi doresc să fac serviciul militar 
pentru a avea o condiție fizică mai bună. Aici am posi-
bilitatea să îmi fac noi prieteni, iar prietenia din armată 
este una mai sinceră. Înțeleg că disciplina va fi la ordinea 
zilei, dar sunt pregătit pentru orice efort fizic. Mă bucur că 
uniforma de soldat îmi stă bine și chiar sunt mândru că am 
onoarea să o port.” 

Şi Sergiu Zosim din satul Ciripcău, raionul Floreşti 
s-a dovedita a fi un fan al sistemului militar: „A fost un 
vis sincer, de mic copil, să fac armata. La noi în familie 
toți frații au făcut serviciul militar, iar aceștia la rândul lor 
m-au îndemnat și pe mine să slujesc Patriei. M-am con-
cediat de la serviciu, am trecut prin  cabinetul medicilor 
pentru a obține permisiunea de a deveni soldat. Părinții la 
fel m-au susținut în ceea ce doresc să fac, iar în decurs de 
un an sper să îmi dezvolt abilitățile fizice și să pot mânui 
armele așa cum se cuvine.”

Pe potriva camarazilor şi soldatul Vlad Siri: „Chiar 
dacă nimeni din familia mea nu a făcut serviciul militar eu 
am decis să îmi fac datoria de cetățean al acestui meleag. 
Consider că orice bărbat trebuie să treacă prin armată. 
Mă bucur că părinții mă susțin în ceea ce fac. Armata ne 
consolidează caracterul și ne face mai ageri adică serviciul 
militar este o artă aparte. Evident că disciplina și exigența 
militarilor va fi pe prim plan, dar cred că o asemenea 
experiență merită orice efort. Toată viața am practicat 
sportul și sunt deprins cu exercițiile fizice”.

Tânărul Eugen Saratos ne-a mărturisit: „Inițial mi-a fost 
frică să fac armata pentru că nu aveam o condiție fizică bună. 
Totuși părinții și prietenii m-au îndemnat să devin un apără-
tor al Patriei. Nu e nimic dificil dacă ții cont de disciplină.”

peste 400 de tineri au fost  încorporaţi în a doua jumătate a lunii aprilie  
în unităţile armatei naţionale. timp de două zile în cadrul  brigăzii 

„Ștefan cel mare” din capitală, au fost  încadraţi în serviciu  
peste 230 de recruţi din mai multe raioane ale ţării. conform articolului 11, punctul 1,  

din constituţia republicii moldova, republica 
moldova este un stat neutru, acest statut având 
un caracter permanent, de asemenea „nu se 
admite dislocarea de trupe militare ale altor state 
pe teritoriul său”. În ţară este valabil serviciul 
militar obligatoriu, conform căruia toţi tinerii care 
au atins vârsta de 18 ani sunt înrolaţi în cadrul 
armatei, excepţie fiind doar pentru studenţi sau 
cazuri speciale de boală, situaţia familiară grea, 
convingeri personale sau religioase.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, în 
perioada aprilie - iulie curent, în armata naţională 
urmează să fie înrolaţi până la 1250 de tineri.  
serviciul militar în termen durează 12 luni.

6 Oastea Moldovei
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Ministrul Apărării în exerciţiu Victor Gaiciuc, coman-
dantul Armatei naţionale, general de brigadă igor 

Gorgan, precum şi locțiitorul şefului Marelui Stat Major al 
Armatei naţionale, general de brigadă Mihail Bucliş au în-
mânat „Bereta Verde” şi ecusonul absolvenţilor cursului de 
calificare „Forţe Speciale”.

Ministrul Gaiciuc i-a felicitat pe absolvenţi, declarând 
că este mulţumit de rezultatele lor şi i-a îndemnat la 
perfecţionare continuă. „Cu toţii ştim că situaţia pandemică 
din ţară ne-a pus multe impedimente în desfăşurarea 
activităţilor planificate. Totuşi, voi aţi reuşit să mergeţi 
înainte cu încredere, iar astăzi puteţi fi mândri de succesele 

ABSolvenţii curSului  
de cAlificAre “forţe SpeciAle”  
            Au primit BeretA verde

studenţii academiei militare antrenaţi la trageri de luptă la bulboaca 
n Studenții anilor I și II din Academia Militară a Forțelor Armate  

„Alexandru cel Bun”  au desfășurat în perioada 11-21 mai curent, trageri de luptă la 
Batalionul de instrucție — Baza militară de instruire a Armatei Naționale de la Bulboaca.

voastre. Pe această cale, aş vrea să mulţumesc tuturor celor 
implicaţi la organizarea acestui curs, dar şi dumneavoastră, 
stimaţi militari, pentru că nu aţi renunţat şi aţi continuat să 
luptaţi pentru bereta verde”, a declarat Victor Gaiciuc.

Potrivit comandantului Batalionului cu Destinaţie 
Specială, locotenent-colonel ion Ojog, cursul de calificare 
„Forţe Speciale” a durat 10 săptămâni şi a fost constituit 
din patru module. Militarii au fost instruiţi în domeniul 
tacticilor subunităţilor mici, topografiei militare, pregătirii 
fizice, proceselor de planificare.

Sursa a specificat că Programul cursului a inclus şi ex-
ecutarea unui şir de exerciţii complexe, specifice misiunilor 
forţelor speciale, cum ar fi pregătirea alpină, traversarea cur-
surilor de apă, supravieţuirea şi pregătirea medico-militară.

Potrivit rectorului (comandant) al AMFA, colonel Ana-
tolie Bucuci, în cadrul şedinţelor practice, tragerile sunt 

executate din armament de infanterie şi artilerie, printre 
care mitralierele de tip DŞK, dispozitiv de tragere redus de 
artilerie PKT, dar şi pistol Glock.

Tragerile de luptă au fost urmărite de ministrul Apărării 
în exerciţiu, Victor Gaiciuc, şi locțiitorul şefului Marelui Stat 
Major al Armatei naţionale, general de brigadă Mihail Bucliş.

La finalul şedinţelor, Victor Gaiciuc a menţionat buna 
pregătire a studenţilor, care se datorează efortului lectori-
lor din cadrul Academiei Militare, dar şi ambiţiei tinerilor 

în timpul şedinţelor de trageri. „Am privit cu atenţie felul 
cum aţi acţionat la executarea misiunilor și am rămas plăcut 
surprins de rezultatele și abilităţile pe care le-aţi demonstrat 
astăzi aici, la poligon. Știu că în spatele acestui succes stau ore 
întregi de muncă și antrenament. Voi sunteţi viitorii ofiţeri ai 
Armatei Naţionale, pentru care profesionalismul și dedicaţia 
constituie două dintre calităţile cele mai importante în cariera 
militară. Vă doresc succes în continuare și rezultate bune la 
sesiunea de vară”, le-a spus ministrul Gaiciuc studenţilor.

Şedinţele se desfăşoară în conformitate cu planul de in-
struire al Academiei Militare a Forţelor Armate.

9Mai  20218 Oastea Moldovei
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n Care ar fi elementul-cheie, ce definește bunăstarea unei națiuni? „Abundența 
resurselor naturale” ar putea spune unii. „Valoarea PIB-ului” ar răspunde alții. Însă 
multe popoare de pe glob n-ar fi de acord cu aceste afirmații. Milioane de oameni 
din întreaga lume visează la cel mai important lucru pentru ei, care i-ar face cu 
adevărat fericiți, și visul lor este Pacea! 
În multe cazuri, speranța băștinașilor de a transforma acest vis în realitate le-o 
acordă ONU sau, mai exact, pacificatorii internaționali, care-și ajustează beretele 
albastre și pleacă în necunoscut, la mii de kilometri de casă, încercând să 
soluționeze conflictele, să oprească vărsările de sânge și să aducă multașteptata 
pace în regiunile în care acest termen a fost demult dat uitării.

omAgiu pentru 
„Beretele AlBAStre” ONU

Începând cu anul 2003, Republica Moldova s-a alăturat 
efortului internaţional sub drapel OnU pentru a promo-

va pacea în „zonele fierbinţi” din lume. Deja timp de 18 ani 
cei 146 de ofițeri moldoveni, detaşaţi în misiuni în calitate 
de observatori militari, s-au străduit să aducă aportul lor la 
îmbunătăţirea vieţii băştinaşilor din Coasta de Fildeş, Libe-
ria, Sudan, Sudanul de Sud, Republica Centrafricană, Geor-
gia, Kosovo, etc..

Pe lângă activitatea lor de bază, pe care o desfăşoară 
în timpul misiunii, fiecare dintre pacificatorii moldoveni 
încearcă să mai aducă şi un aport personal pentru bunăs-
tarea populaţiei locale, să promoveze tradiţiile statului 
nostru, dar şi să „absoarbă” ceva din cultura ţării gaz-
dă. Cu ecusonul Organizației națiunilor Unite pe umăr, 
conaționalii noştri au mers în cele mai îndepărtate locuri 
şi nici un obstacol nu i-a putut opri de la executarea misi-
unii. Mergeau în patrule acolo, unde niciodată nu călcase 
cauciucurile vreunui automobil, riscau să se ciocnească 
cu boli exotice grave, au fost luați ostatici, amenințați cu 
moartea şi chiar atacați, dar asta nu i-a făcut să dea paşi 
în spate şi să renunțe la obiectivul lor de a aduce pacea în 
casele băştinaşilor. 

Reieşind din faptul că observatorii OnU nu poartă 
arme în timpul executării misiunii, din spusele pacificato-
rilor, unica „armă” cu care ei sunt înarmați este cuvântul. 
Deseori militarii noştri erau nevoiți să soluționeze conflic-
tele doar prin discuții şi convingeri, în timp ce erau luați la 
țintă de zeci de oameni înarmați, care îi tratau pe militarii 
străini drept inamici. Şi, datorită pregătirii lor profesionale, 
pacificatorilor moldoveni le reuşea acest lucru, ce la prima 
vedere pare imposibil! 

Şi chiar dacă deseori nu erau primiți cu brațele deschi-
se şi cu bunăvoință de populația locală, acest fapt niciodată 
nu i-a înrăit pe pacificatorii moldoveni, ci, dimpotrivă, i-a 
motivat şi mai mult să-i înțeleagă pe băştinaşi, să le studieze 
cultura şi, totodată, să încerce să-i familiarizeze cu cultura 
noastră. Fiecare din militarii Armatei naționale, detaşați în 
misiuni internaționale de pacificare, s-a ales cu o experiență 
unică şi s-a întors acasă cu istorii inedite. De-a lungul ce-
lor 18 ani de misiuni sub drapelul OnU, pacificatorii din 
Republica Moldova au participat activ la realizarea unor 
obiective majore în țările, în care erau detaşați: au contri-
buit la purtarea dialogului dintre taberele beligerante, s-au 
implicat activ în procesul de dezarmare a populației şi au 
contribuit decisiv la restabilirea infrastructurii distruse de 
războaie, inclusiv, a aerodroamelor. Dar, chiar şi având de 
executat misiuni mai „globale”, militarii moldoveni nicioda-
tă nu au ezitat să ajute localnicii atunci, când aveau posibili-
tate să o facă. Unii o făceau financiar, alții prin alte metode. 
Au fost şi pacificatori moldoveni, care au întâlnit departe 
pe continentul african băştinaşi dornici de a învăța limba 
română şi atunci i-au ajutat în acest sens. 18 ani

de ofițeri moldoveni au fost detaşaţi  
În calitate de observatori militari În GeorGia, 
coasta de fildeş, liberia, sudan, sudanul  
de sud, republica centrafricană, Kosovo.146

mai  
Ziua Internațională a Trupelor ONU  
de Menținere a Păcii

29
Fiecare dintre cei 146 de ofițeri ai Armatei 

Naționale, detașați în misiuni internaționale 
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Ziua Internațională a Trupelor ONU  
de Menținere a Păcii
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Pentru ofițerii moldoveni aceştia au fost 18 ani de 
experiență extraordinară atât pe plan profesional, cât şi în 
plan personal. Totodată, aceste misiuni au oferit posibilități de 
a privi şi de a cunoaşte lumea un pic altfel, din perspectiva 
oamenilor care trăiesc în război. Deşi au fost martori ale unor 
scene de masacru, violențe, nedreptăți, la întoarcere în Mol-
dova, practic toți pacificatorii recunoşteau că au fost inspirați 
de băştinaşi, de dorința lor de viață, de capacitatea lor de a se 
bucura de lucruri mărunte şi de speranța într-un viitor mai 
prosper. Asta i-a motivat pe unii ofițeri să-şi continue misiu-
nea de pacificator OnU, revenind în „zonele fierbinți”.

Tradițional, la 29 mai Organizația națiunilor Unite îşi 
omagiază „căştile albastre” şi îi comemorează pe toți pacifi-
catorii, care s-au sacrificat pentru pace. În acest an, Armata 
națională, la fel, şi-a onorat ofițerii, care au îndeplinit misiuni 
sub drapelul OnU.  Ziua internațională a Trupelor OnU de 
Menținere a Păcii a fost sărbătorită la Ministerul Apărării în 
cadrul unei ceremonii, la care a participat ministrul Apărării în 
exercițiu, Victor Gaiciuc, şeful Marelui Stat Major, general de 
brigadă igor Gorgan, Coordonatorul Rezident al Organizației 
națiunilor Unite (OnU) din Republica Moldova, Simon 
Springett, corpul de comandă al Armatei naționale, precum şi 
militari participanți în misiuni cu mandat internațional.

Victor Gaiciuc a menționat, în cadrul evenimentului, că a 
devenit deja o bună tradiție ca militarii Armatei naționale, care 
au îmbrăcat bereta albastră de pacificator pentru a menține 
pacea şi stabilitatea mondială să fie omagiați în această zi la 
Ministerul Apărării.

„Pacea este cel mai de preț lucru al unei națiuni, pentru că 
doar pacea poate asigura un viitor prosper copiilor noștri. Re-
publica Moldova, deja de aproape două decenii, este nu doar 
consumatoare, dar și furnizoare de securitate și transmite la 
nivel mondial mesajul că „Ne pasă” și că suntem parteneri de 
încredere în eforturile globale de menținere a păcii. În această 
zi vreau să îmi exprim gratitudinea față de militarii din întrea-
ga lume și să le mulțumesc pentru că se află în serviciul păcii, 
folosind doar arma cuvântului împotriva ostilităților din zonele 
post-conflict”, a menționat ministrul Gaiciuc.

În cadrul evenimentului, un grup de militari, participanți 
în operațiunile de menținere a păcii sub egida OnU, au primit 
distincții ale Armatei naționale. De asemenea, cei prezenți au 
ținut un minut de reculegere în memoria militarilor, polițiştilor 
şi civililor, decedați la datorie în misiunile internaționale.

În prezent, 11 militari ai Armatei naționale se află în misi-
uni de menținere a păcii sub drapelul OnU în Sudanul de Sud, 
Republica Centrafricană şi Kosovo.

Căpitan Dmitrii VOSIMErIC

14 DINtRE CARE ÎN
misiuni 3 PARtICIPă 

REPUBLICA MOLDOVA 
CU UN CONtINGENt DE 11

misiuni de menţinere a păcii în prezent
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lA dAtorie peSte mări şi ţări

Din decembrie 2019, timp de 12 luni a purtat epoleții 
Armatei naţionale sub responsabilităţile halatului 

alb, aflându-se în Misiunea Uniunii Europene de in-
struire militară şi consiliere pentru forţele de apărare şi 
securitate din Mali. Deşi nu a trăit niciodată experienţa 
unei misiuni internaţionale, locotenent-colonel Ale-
xandru Leşan a spus că nu a stat mult pe gânduri şi a 
acceptat provocarea de a-şi testa propriile forţe, la patru 
mii de kilometri de casă, în cel mai fierbinte loc de pe 
continentul african. În primele 6 luni a activat în secția 
de primiri urgențe, din cadrul unui  spital german de 
campanie, misiunea lui fiind evaluarea medicală, trata-
mentul militarilor, personalului civil al misiunii, dar şi 
al localnicilor. În timpul misiunii au existat multe situa-
ţii de risc în care a trebuit să demonstreze promptitudi-
ne şi profesionalism.

„Am reușit să admir frumusețea inedită a unei țări 
africane, să analizez cultura și gândirea unui popor pri-
etenos, dar diferit de noi. A fost o provocare majoră să 
merg în Mali cu atât mai mult că nu am mai participat în 
misiuni internaționale, dar datorită acesteia mi-am con-
solidat abilitățile militare. Am activat ca medic pentru ser-
viciile de urgență în cadrul unei tabere militare unde am 
primit pacienți în stare gravă și de gravitate medie. Cea 
mai mare provocare a fost să lupt împotriva malariei, o 
boală infecțioasă transmisă de țânțarul Anopheles, care se 
manifestă prin friguri puternice și anumite intermitențe. 
Din fericire, în Republica Moldova nu ne putem îmbolnă-
vi de malarie pentru că aceasta este răspândită în regiuni-
le tropicale și subtropicale. Între 300 și 500 de milioane de 
persoane sunt infectate anual, iar aproximativ 2 milioane 

n Militarii moldoveni contină să fie nu doar în spijinul poporului moldav, dar și a 
celor care se confruntă cu diverse probleme. Din dorința de a-i ajuta pe oamenii 
aflați în dificultate, pacificatorii noștri ajung să contribuie la securitatea și 
siguranța globală. Este și cazul ofițerului superior al Direcției medico-militară din 
cadrul Marelui Stat Major, locotenent-colonel Alexandru Leșan, care acum câteva 
săptămâni a revenit în țară.   

La 23 iulie 2012, Consiliul Uniunii 
Europene a recunoscut că schimbările 
dramatice din Mali necesită o revizuire 
a acțiunilor pe care UE ar trebui să 
le întreprindă cu scopul de a restabili 
guvernarea democratică și statul de 
drept pe întreg teritoriul Mali. Printr-o 
scrisoare din data de 18 septembrie 2012, 
Președintele republicii Mali, a solicitat 
sprijinul UE în vederea restabilirii 
integrității teritoriale a Mali. 

Misiunea Uniunii Europene de instruire militară pentru forțele  
de apărare şi securitate din Mali
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mor în fiecare an. Eu nu sunt medic infecționist, dar am reușit 
să fac față acestei provocări. Am luat proba de sânge de la 
pacientul care bănuiam că are malarie, ulterior am făcut o 
analiză mai amplă, iar după 2 zile de tratament pacientul 
s-a simțit bine. Au fost diferite intervenții, unii militari aveau 
diverse fracturi în timpul antrenamentelor, iar noi îi ajutam 
să-și revină și să fie bine”, - ne-a relatat locotenentul-colonel 
Alexandru Leşan, ofițer superior direcția medico-militară 
din cadrul Marelui Stat Major al Armatei naționale. 

Situația în regiune era stabilă, totuşi uneori mai existau 
şi motive de îngrijorare. Militarii nu au timpul să se gân-
dească la moarte ei pur şi simplu îşi îndeplinesc misiunea. 
Locotenentul-colonel Alexandru Leşan, ne-a mărturisit că 
provocările au fost frecvente din partea adversarilor.  În 
luna august a anului trecut, ţara a fost zguduită de proteste 
masive care au culminat cu arestarea de către un grup de 
militari rebeli a preşedintelui. Totuşi criza politică s-a di-
minuat în câteva zile. După ce a activat în cadrul taberei de 
instrucție din Kulikoro, ofițerul a fost promovat la funcția 
de consilier medical al misiunii UE în Mali. Cel de al doilea 
mandat de 6 luni l-a petrecut în capitala Bamako, fiind res-
ponsabil de gestionarea capabilităţilor militare pe probleme 
antiepidemice, managementul situaţiei COViD-19, precum 
şi achiziţiile materialelor medico-sanitare.

„Pentru că mi-am executat misiunea cu perseverență 
ulterior am fost promovat în funcţia de consilier medical al 
comandatului misiunii în cartierul general din Bamako. Este 
un avantaj că acum pot face diferența între medicina de cam-
panie militară și medicina aplicată în Statul Major adică am 
obținut o experiență dublă. Acolo am luptat activ cu pande-
mia de COVID-19 împreună cu alți militari din 28 de țări. 
Nu a fost deloc ușor să facem față pandemiei, noi trebuia să 
monitorizăm starea de sănătate a fiecărui pacient în parte, 
să elaborăm o mică statistică (Câți militari sau îmbolnăvit 
sau câți pacienți sunt în stare medie?), să transferăm pacienții 
dintr-un spital în altul, să analiză testul la COVID-19, să ne 
deplasăm la laboratoarele medicale etc. Partea bună este că 
noi am reacționat promt înainte ca pandemia să ne afecteze. 
Conducătorii misiunii militare au pregătit un plan strategic 
pentru a putea acorda suport medical în cazul infectării cu 
virusul SARS-COV-2. A fost procurat echipamentul necesar, 
iar fiecare militar purta în mod obligatoriu mască medicală și 
utiliza dezinfectantul pentru protecție. Cel mai interesant este 
că militarii au fost de diferite naționalități cu valori și reguli 
diferite, dar am avut o cooperare bazată pe interoperabilitate. 
Am observat o diferență la instrucția de front, adică exerciţiile 
și mișcările de front cu și fără armă, formaţiile subunităţilor 
și unităţilor militare pe jos și pe mașini, modul de executa-

re a salutului militar și a revistei de front, locul Drapelului 
de Luptă al unităţii militare în formaţie, ordinea scoaterii și 
readucerii lui la locul de păstrare este diferită de a noastră. 
Noi am fost monitorizați și de politicieni, aceștia veneau cu 
regularitate pentru a ne verifica dacă sunt valorificate sursele 
financiare așa cum se cuvine pentru pace. Mi-a fost foarte dor 
de familia mea, vorbeam cu ei prin telefon, dar nu întotdeau-
na aveam timp liber. Nu a fost ușor, dar s-a meritat. Tot tim-
pul luptăm pentru pace!” - a menționat locotenentul-colonel 
Alexandru Leşan, ofițer superior direcția medico-militară 
din cadrul Marelui Stat Major al Armatei naționale.

Misiunea Uniunii Europene 
de instruire militară 
şi consiliere pentru forţele 
de apărare şi securitate 
din Mali (EUTM Mali) a fost fondată 
pe 17 ianuarie 2013 în baza deciziei 
Consiliului UE şi are sediul 
în Bamako. 

Armata Naţională a detaşat primii 
ofiţeri în EUTM Mali în toamna anului 
2018. Militarii activează în misiune 
timp de şase luni şi sunt responsabili de 
instruirea reprezentanţilor structurilor 
de apărare şi securitate în domeniul 
artileriei şi medicinii.

Cu ocazia Zilei internaționale a Familiei,  la Academia 
Militară ,,Alexandru cel Bun’’ a fost organizată o 

masă rotundă cu genericul „Familia – creează valori, valori-
le – creează familia”, unde studenţii militari au elogiat fami-
lia. Viitorii ofiţeri au prezentat un program artistic în cadrul 
căruia au recitat poezii, au prezentat comunicări şi au cântat 
despre casă, tradiţii şi familie.

În cadrul evenimentului preotul militar iulian Panas, 
a vorbit, despre familie şi semnicația acesteia din punct de 
vedere teologic. ,,Scopul familiei este de a transmite valorile 
strămoșești și religioase din generaţie în generație. Conform 
tradițiilor bisericești, căsătoria este un trainic legământ, și nu 
în ultimul rând o formă acceptabilă de viață împreună pen-
tru un bărbat și o femeie, ce se bazează pe păstrarea credinței 
și a iubirii reciproce, nașterea și creșterea copiilor”, a menţio-
nat preotul militar. 

La eveniment a fost prezent şi actorul Teatrului naţio-
nal “Mihai Eminescu” Valentin Zorilă,  care a menţionat că 
evenimentul organizat de academia militară a fost unul de 
bun augur pentru  îmbogăţirea spirituală, întrucât omul cât 
trăieşte învaţă. ,,Armata se asociază cu patria, iar patria se 
asociază cu familia. Ţin să menţionez că armata reprezintă 
o continuitate a familiei, și contribuie nemijlocit la formarea 
personalităţii și a caracterelor, educând viitori cetățeni apără-
tori ai patriei”, a specificat Valentin Zorilă.

Organizatoarea evenimentului, Ludmila Vasilachi a 
precizat  că în Academia Militară acest eveniment a de-
venit o tradiţie frumoasă, iar obiectivul principal al mesei 
rotunde este  de a accentua importanţa  şi de a promova 
valorile familiei.

Referitor la subiectele abordate în cadrul mesei rotunde, 
studenţii participanţi au reiterat importanța de a diversifica 
activitatea de zi cu zi. 

,,Din câte cunoaștem familia este nucleul de bază al 
societății. În familie ne naștem  și tot aici petrecem cei mai 
importanți ani în care ne dezvoltăm. Familia este cea care  îți 
oferă sprijin atunci când te confrunți cu obstacolele vieții, te 
învaţă să lupți și să fii puternic în orice împrejurare. Pentru 
mine familia înseamnă totul, întrucât sunt ceea ce sunt grație 
acesteia”, a specificat studenta, Babii Ana-Maria

Studentul anului iii Vadim Culibaba, a relatat că  ,,La 
acest eveniment am analizat întreg spectrul de sărbători și 
obiceiuri moldovenești. O categorie importantă a ciclului de 
sărbători Calendaristice în familie sunt cele religioase precum 
Nașterea Domnului și Învierea Domnului. Am observat că 
sărbătorile moldovenești  poartă însemne valori  moștenite 
din moși strămoși prin care se consolidează națiunea. În acest 
context putem menționa faptul că poporul a reușit pe par-
cursul istoriei sa-și înnobileze viața cu sărbători frumoase 
și obiceiuri semnificative. Mă bucur că în familia mea sunt 
respectate toate aceste valori și le-ași sugera tuturora să con-
tribuie la menținerea acestor valori” 

Studenta Chiriac Elena a reiterat că ,,Rolul familiei 
în creșterea unui copil este extrem de important, deoare-
ce educația începe în familie. La această masă rotundă am 
abordat tema impactului Familie în educația copiilor, totoda-
tă, am vorbit despre rolul  pe care îl ocupă aceasta în forma-
rea personalității copiilor”.

Acest eveniment este la a 11-a ediţie şi se organizează 
anual în cadrul  Academiei Militare ,,Alexandru cel Bun’’. 

Familia - creează valori,  valorile - creează familia

n Familia reprezintă pentru fiecare din noi sursa nesecată de dragoste, respect, solidaritate și 
afecțiune. Ca element principal al societății, aceasta,  a fost și rămâne a fi fundamentul  valorilor 
umane, a culturii, și a continuității istorice a generațiilor. 

Locotenent Irina ŢUrCAN
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Muzeul militar al Agenției pentru Ştiință şi Memorie 
Militară, ca şi oricare altă instituţie de asemenea pro-

fil din lume, este locul unde evenimentele trecutului prind 
viață. Aceast bastion al istoriei militare, oferă şi posibilitatea 
de a crea viitorul.

Muzeul Militar, inaugurat în anul 1999, este un loc de 
atracție pentru toate categoriile de vârstă. Exponatele pre-
zente în muzeu, reprezintă o colecție vastă de arme istorice, 
o colecție de uniforme, piese vestimentare şi harnaşament 
militar, vestigii arheologice şi etnografice, numismatică, 
manuscrise, documente, fotografii, pictură murală.

Doritorii de a vizita muzeul, pot rămânea plăcut 
surprinşi de expoziția permanentă a instituţiei, care este 
aranjată în ordine cronologică şi înglobează zece comparti-
mente ale trecutului: istorie antică şi medievală, epoca mo-
dernă şi Primul Război Mondial, cea de-a doua conflagrație 
mondială, conflictul militar din Afganistan, perioada tota-

litarismului sovietic, independența Republicii Moldova şi 
crearea Armatei naționale, conflictul armat de pe nistru, 
evoluția organismului militar național contemporan.

Tehnica şi armamentul expuse în aer liber şi Complexul 
Memorial „Capul de Pod Şerpeni”, de asemenea reprezintă 
un obiect de farmec istoric militar unde vizitatorii,  pot per-
cepe istoria.

Muzeul Armatei naţionale fiind situat în centrul istoric 
al Chişinăului, şi anume la intersecția străzilor 31 august 
1989 şi Tighina, a devenit punctul de răscruce a diferitor 
evenimente istorice şi nu numai.

Astfel pentru noaptea Europeană a Muzeelor a fost or-
ganizat un program artistic ce a inclus evoluarea ansamblu-
lui de viorişti, precum şi un recital de muzică clasică susţinut 
de Ansamblul Liceului Republican de Muzică “S. Rahmani-
nov”. Oaspeţii au avut posibilitatea să urmărească ceremonia 
de retragere cu torţe şi prestaţia grupului de buciumaşi.

locul unde iStoriA prinde viAţă De asemenea, Muzeul Militar a prezentat vizitatorilor 
expoziţii de Drapele şi stindarde istorice, cosmonautică (fi-
latelie şi cartofilie), „Enigma” (dedicată matematicienilor 
polonezi din al Doilea Război Mondial), „Armata națională 
în imagini”, precum şi picturile maestrului Mihai Şerbu.

Fiecare expoziție din cele enumerate, a avut de asemenea 
o prezentare aparte în cadrul evenimetelor desfăşurate de la 
începutul anului 2021 în incinta Agenției pentru Ştiință şi 
Memorie Militară.

Agenția pentru Ştiință şi Memorie Militară a mai fost şi 
gazda expoziţiei tematice cu genericul „Drapele istorice şi 
Stema de Stat a Republicii Moldova”, din colecţia colonelului 
Petru Costin. Apropo, Ziua Drapelului de Stat al Republicii 
Moldova, a fost inaugurată cu numeroase ceremonii simi-
lare de arborare a Tricolorului. Acestea, au avut loc în toate 
unitățile Armatei naționale din garnizoanele Chişinău, Bălți, 
Cahul şi Ungheni, dar şi în Academia Militară „Alexandru 
cel Bun”, şi desigur la militarii moldoveni aflaţi peste hotare, 
în misiuni internaţionale de menţinere a păcii.

Vizitatorii Agenției pentru Ştiință şi Memorie Militară 
au mai urmărit şi lansarea expoziției tematice temporare 
„Enigma. Victoria decriptării”, a fost organizată în colabo-
rare cu Ministerul Apărării al Republicii Moldova şi Amba-
sada Poloniei la Chişinău. Această galerie a evenimentelor 
tragice prezentată în fotofrafie şi documente, păstrează vie 
amintirea faptelor eroice ale participanţilor în acest război 
informațional.

Expoziția cuprinde 20 de postere, care reflectă istori-
cul spargerii de către matematicienii polonezi a codurilor 
maşinii de criptat germane „Enigma” în ajunul celui de-al 
Doilea Război Mondial.

Şi Ziua Mondială a Aviaţiei şi Cosmonauticii, a fost la 
fel marcată la Agenția pentru Ştiință şi Memorie Militară. 
Aceasta fiind însoțită de prezentarea timbrului poştal de-
dicat aniversării a 60 de ani de la primul zbor al omului în 
spaţiu.

Această performanţă istorică, prin care pilotul şi cosmo-
nautul sovietic iurii Gagarin a efectuat pe orbită o rotaţie 
completă în jurul Terrei, a fost un succes pentru întreaga 
lume, ceea ce a marcat începutul unei noi ere a explorării 
cosmosului. Timbrul lansat în acea zi se va regăsi în colecţi-
ile filateliştilor, dar şi ale celor pasionaţi de tot ce înseamnă 
spaţiu cosmic.

În zilele când pandemia şi-a impus propriile reguli, in-
cinta Agenției pentru Ştiință şi Memorie Militară a devenit 
gazdă a mai multor cursuri postuniversitare de perfecţio-
nare pentru militari şi funcționari din cadrul Ministerului 
Apărării. Aceste cursuri aduc o contribuție substanțială, 
profesionistă la îmbunătățirea funcționării instituțiilor sta-
tului responsabile de securitatea şi apărarea națională.

Agenda de evenimente este mereu plină de surprize, 
astfel toți cei împătimiți de istoria militară pot vizita această 
instituţie zilnic, între orele 09.00 – 17.00.

Locotenent Gheorghe GUrăU
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n Ca o floare de liliac putem compara relația subiecților din prezentul articol. Asocierea e 
simplă: patru petale - patru armate, din multele cu care Armata Națională colaborează, 
sărbătoresc ziua armatei în luna mai. Cum luna lui Florar nu poate trece fără mirosul 
pătrunzător și coloritul atrăgător al liliacului, așa structura militară nu ar putea evolua 
încrezător fără suportul țărilor din afară, implicit cele vizate aici. Or liliacul, supranumit 
“floarea memoriei“, creează o oportunitate de a evidenția memoriile adunate de-a lungul 
anilor cu fiecare din cele patru țări.

Bulgaria
Vom începe cu Țara trandafirilor, care celebrează ziua 

forțelor armate pe 6 mai, atunci când artificiile, paradele şi ce-
remoniile militare cuprind întreaga țară. În restul zilelor forțele 
terestre, aeriene şi navale muncesc asiduu pentru a-şi menține 
titlul de garant al apărării şi suport al păcii internaționale. De 
exemplu, din 2004, anul aderării la nATO, Bulgaria menține 
trupe cu peste 700 de militari în trei țări şi mai are misiuni în 
multe alte părți ale lumii. Din cele cca 50 de țări cu care Bul-
garia interacționează bilateral pe segment militar se numără 
şi Moldova, o legătura stabilită încă din 1995. Cea mai pro-
ductivă perioada a fost în 2006-2009, iar ca activități comune 
putem trece pe listă câteva întâlniri oficiale, expoziții şi în ulti-
mii ani studii militare, Bulgaria fiind țara gazdă, ne informează 
maior Vasile Pugacescu, ofițer principal, Direcția cooperare 
internațională a Ministerului Apărării. 

O şcolire în limba engleză a termenilor militari şi de orga-
nizare a exercițiilor/teatrelor de operații multinaționale a avut 
în 2019 locotenent-colonel Lucreția Pascari-Tomoianu, MSM: 
„Cursul respectiv a fost organizat în premieră în Bulgaria și este 
binevenit pentru noi, deoarece ne ajută să ne orientăm mai ușor 
în organizarea și executarea principalelor obiective trasate la ni-
vel internațional.” 

În prezent, doamna ofițer foloseşte cunoştințele în misiunea 
OnU în Sudanul de Sud. Totodată, îşi aminteşte cu drag despre 
oraşul fondării Țaratului Bulgar, Shumen: „Cel de-al 10-lea oraș 
ca mărime din Bulgaria are monumente istorice deosebite în fe-
lul său. Două din ele, Cetatea Shumen și Memorialul Creatorilor 
Statului Bulgar, străjuiesc orașul de la înălțime. Cel din urmă, 
considerat singurul din lume care descrie întreaga istorie a unei 
țări de la crearea sa și până în prezent, m-a uimit prin dimensi-
unile și arhitectura sa. Până la această vizită, Bulgaria pentru 
mine însemna țara turistică cu litoralul Mării Negre. După aceea 
am descoperit-o altfel, o țară cu tradiții transmise din generație în 

generație, cu priveliști frumoase: stânci, scări de piatră și cărări 
înguste; o bucătărie cu influențe turcești și grecești, precum și cu 
oameni simpli, frumoși la suflet și la chip.”

Statele Unitate ale Americii
Cele 50 de state existente între oceanele Pacific şi Atlantic 

marchează ziua forțelor armate comune începând cu a treia zi 
de sâmbătă a lunii curente. În fiecare an se stabileşte o temă 
unică sărbătorită, de regulă, cu defilări, recepții, uşi deschise, 
spectacole terestre şi aeriene etc. 

Cele 5 componente ale forțelor armate americane: forțele 
terestre, navale, aeriene, infanteria Marină şi Garda de Coastă, 
constituie cea mai mare putere militară din lume, potrivit Glo-
bal Fire Power şi ale altor topuri specializate. În aceste condiții 
Moldova, evident, e mai mult consumator. Colaborarea cu SUA, 
lansată în 1994, poate fi calificată ca cea mai variată şi mai pre-
zentă în programe de instruire şi educație militară, menținere 
a păcii internaționale, logistică, asistență umanitară etc. Abre-
vieri precum KFOR, iMET, FMF/FMS, GPOi şi altele sunt fa-
miliare şi căutate de către militarii moldoveni. De ce?.. Pentru 
că toate aceste programe le oferă oportunități de dezvoltare 
personală şi de aici, colectivă şi națională. Bunăoară, căpitan 
iulian Stan, inginer programator-şef, Centru de Comunicații 
şi informatică, întors recent din Georgia, SUA, susține că prin 
această experiență şi-a extins orizontul de gândire: „Pentru un 
comandant de companie „Captain carrier course” e eficient pen-
tru că-l învăță să ia decizii la anumite stadii de planificare. Deși 
informațiile pot fi aplicate parțial în armata noastră, ele au un rol 
important în formarea unui unghi de vedere. Or fără o viziune 
clară, cunoștințele sunt inaplicabile.” 

Pachetul educațional nu este complet fără nişte excursii, ce 
au ca scop cunoaşterea poporului american şi a scopurilor, ce 

le urmăresc, completează ofițerul. Din cauza pandemiei, însă, 
dânsul a reactualizat doar memoriile mai vechi: „În 2016 am stat 
8 luni în Georgia, timp în care, pe lângă studii, am vizitat multe 
locuri istorice, inclusiv cinematograful unde a fost asasinat A. Lin-
coln. Am avut și o deplasare în Texas. Americanii își promovează 
mult istoria și pentru noi e o oportunitate să-i înțelegem mai bine.” 
Mai mult, e o ocazie să ne manifestăm la nivel internațional. Ca-
pitan Stan e unul din militarii armatei moldovene, ajunşi cap de 
afiş la învățătură în şcolile americane. Dânsul s-a ales cu premiul 
Dexter pentru rezultate excelente la întreg cursul.

Ungaria
Printre cele peste 100 de castele din Regatul hunilor, 

există unul, ce a aparținut unei unități de artilerie. Acesta a 
fost construit în perioada în care se fonda armata maghiară 
(1848). De atunci, în fiecare an pe 16 mai, ungurii îşi onorează 
forțele militare. 

Ca şi în cazul altor state, armata Ungariei a trecut prin mai 
multe schimbări, în funcție de interesele, bugetul național şi 
obligațiile sale față de organizațiile la care a aderat, de exem-
plu, majorarea cheltuielilor de apărare la aproximativ 2% din 
PiB, o obligație asumată față de nATO prin programul oficial 
„Zrínyi 2026.” În aceste circumstanțe prioritizarea activităților 
e hotărâtoare.

Moldova în interesele Ungariei apare în 1997, când este 
semnat un acord de colaborare dintre ministerele apărării în do-
meniul cartografiei şi geodeziei militare, şi mai târziu un acord 
dintre guverne cu privire la păstrarea şi eternizarea memoriei 
militarilor şi victimelor civile căzute în războaie, materializat cu 
nişte activități specifice. Relația s-a animat puțin în 2018, cu câ-
teva întâlniri oficiale, inițiative, negocieri, realizabile rămânând a 
fi studiile. Până la acea perioadă 22 militari ai Armatei naționale 
au beneficiat de diverse cursuri, găzduite de Ungaria.

Dincolo de setările oficiale, ungurii lasă impresii pozitive, 
sunt receptivi şi ospitalieri, susține căpitan Victor Popescu, Ba-
talionul cu Destinație Specială. Dânsul a interacționat cu ei la 
mai multe activități, inclusiv la un curs desfăşurat la baştina 
maghiarilor: „Ungaria este o țară specific europeană, văd o 
asemănare cu Transilvania, zonă pe care deja o cunosc. Poate 
de aceea nu m-a interesat mult din punct de vedere turistic. În 
schimb, cursul, o noutate pentru acea perioada, a fost unul de-
osebit. Finalitatea lui era ca comandanții militari să însușească 
metodologia celor 7 pași de gestionare a incidentelor psihosociale 
militare. Acestea pot fi cele mai diferite cazuri: de la un accident 
de elicopter și până la un atac terorist. În asemenea situații li-
derii militari trebuie să știe cum să procedeze cu persoanele tra-
umate, cu rudele lor etc.” 

Suedia
Pe ultima petală de liliac vom nota țara, care nu a fost im-

plicată în niciun război în ultimii 200 de ani, nici măcar în cele 
două războaie mondiale. Cu toate acestea, Suedia rezervă anu-
al 1,35% din PiB pentru bugetul armatei. Aceasta constă din 
forțe armate reduse: terestre, aeriene şi navale, care pe timp de 
pace sunt dislocate în peste 70 de locații din Suedia. Curios, că 
Suedia nu are o zi specială a Forțelor Armate, deşi datează din 
anul 1544 când regele şi parlamentul au decis să înființeze o 
armată națională. Data specială pentru suedezi e 29 mai, când 
marchează Ziua Veteranilor, o zi în amintirea celor care au slu-
jit în numele păcii.  

Tot în numele păcii, Suedia se implică în diverse colabo-
rări internaționale. Relația cu Republica Moldova a început în 
2000 cu nişte cursuri de instruire. Au urmat întrevederi, un 
memorandum semnat în 2017 şi 6 planuri bilaterale ce vizează, 
în special, Rezoluţia 1325 privind Femeile, Pacea şi Securita-
tea. Locotenent-colonel Galina Sîrbu, ofiţer principal Secţie 
dezvoltare sisteme informaţionale, J6 Direcţie comunicaţii şi 
sisteme informaţionale a descoperit Suedia în 2019, alături 
de alți 35 de militari din 14 țări, prin prisma unui curs, ce s-a 
desfăşurat la Centrul internaţional al forţelor armate suedeze 
SWEDinT: „Scopul evenimentului a fost să devenim mai bine 
pregătiţi (cunoștințe și abilități) pentru variate situaţii în zonele 
de conflict și provocări, fiind detașaţi într-o misiune internaţio-
nală de menţinere a păcii.”

Pentru munca asiduă la orele teoretice şi practice, cu simu-
lări de caz (o situaţie de conflict), în care fiecare avea un rol clar 
stabilit, participanții au fost recompensați cu o  excursie în capi-
tala Suediei, oraşul Stockholm: „Un oraș foarte frumos cu insule 
mici, poduri, clădiri vechi cu o arhitectură deosebită, străzi ame-
najate cu gust. M-a impresionat muzeul Vasa și Palatul Regal, 
având norocul să asistăm la ceremonia de schimb al santinelei, 
care stă la straja palatului. Pe lângă această șansă turistică, am 
cunoscut oameni noi, cu culturi și obiceiuri diferite. Cu careva 
dintre ei conversăm până în prezent pe reţelele de socializare.” 

 
Cele relatate mai sus au confirmat că Moldova, inclusiv 

Armata națională, se dezvoltă numai relaționând cu alte state. 
Fiecare colaborare aduce beneficii. important e să ştii la timp 
să le „serveşti” ca dintr-o masă în stil suedez - câte puțin din fi-
ecare - alegerea ne aparține. Toate alegerile în instruire, servicii 
sau materiale au o finalitate globală sacră - Pacea.
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n Ca o floare de liliac putem compara relația subiecților din prezentul articol. Asocierea e 
simplă: patru petale - patru armate, din multele cu care Armata Națională colaborează, 
sărbătoresc ziua armatei în luna mai. Cum luna lui Florar nu poate trece fără mirosul 
pătrunzător și coloritul atrăgător al liliacului, așa structura militară nu ar putea evolua 
încrezător fără suportul țărilor din afară, implicit cele vizate aici. Or liliacul, supranumit 
“floarea memoriei“, creează o oportunitate de a evidenția memoriile adunate de-a lungul 
anilor cu fiecare din cele patru țări.

Bulgaria
Vom începe cu Țara trandafirilor, care celebrează ziua 

forțelor armate pe 6 mai, atunci când artificiile, paradele şi ce-
remoniile militare cuprind întreaga țară. În restul zilelor forțele 
terestre, aeriene şi navale muncesc asiduu pentru a-şi menține 
titlul de garant al apărării şi suport al păcii internaționale. De 
exemplu, din 2004, anul aderării la nATO, Bulgaria menține 
trupe cu peste 700 de militari în trei țări şi mai are misiuni în 
multe alte părți ale lumii. Din cele cca 50 de țări cu care Bul-
garia interacționează bilateral pe segment militar se numără 
şi Moldova, o legătura stabilită încă din 1995. Cea mai pro-
ductivă perioada a fost în 2006-2009, iar ca activități comune 
putem trece pe listă câteva întâlniri oficiale, expoziții şi în ulti-
mii ani studii militare, Bulgaria fiind țara gazdă, ne informează 
maior Vasile Pugacescu, ofițer principal, Direcția cooperare 
internațională a Ministerului Apărării. 

O şcolire în limba engleză a termenilor militari şi de orga-
nizare a exercițiilor/teatrelor de operații multinaționale a avut 
în 2019 locotenent-colonel Lucreția Pascari-Tomoianu, MSM: 
„Cursul respectiv a fost organizat în premieră în Bulgaria și este 
binevenit pentru noi, deoarece ne ajută să ne orientăm mai ușor 
în organizarea și executarea principalelor obiective trasate la ni-
vel internațional.” 

În prezent, doamna ofițer foloseşte cunoştințele în misiunea 
OnU în Sudanul de Sud. Totodată, îşi aminteşte cu drag despre 
oraşul fondării Țaratului Bulgar, Shumen: „Cel de-al 10-lea oraș 
ca mărime din Bulgaria are monumente istorice deosebite în fe-
lul său. Două din ele, Cetatea Shumen și Memorialul Creatorilor 
Statului Bulgar, străjuiesc orașul de la înălțime. Cel din urmă, 
considerat singurul din lume care descrie întreaga istorie a unei 
țări de la crearea sa și până în prezent, m-a uimit prin dimensi-
unile și arhitectura sa. Până la această vizită, Bulgaria pentru 
mine însemna țara turistică cu litoralul Mării Negre. După aceea 
am descoperit-o altfel, o țară cu tradiții transmise din generație în 

generație, cu priveliști frumoase: stânci, scări de piatră și cărări 
înguste; o bucătărie cu influențe turcești și grecești, precum și cu 
oameni simpli, frumoși la suflet și la chip.”

Statele Unitate ale Americii
Cele 50 de state existente între oceanele Pacific şi Atlantic 

marchează ziua forțelor armate comune începând cu a treia zi 
de sâmbătă a lunii curente. În fiecare an se stabileşte o temă 
unică sărbătorită, de regulă, cu defilări, recepții, uşi deschise, 
spectacole terestre şi aeriene etc. 

Cele 5 componente ale forțelor armate americane: forțele 
terestre, navale, aeriene, infanteria Marină şi Garda de Coastă, 
constituie cea mai mare putere militară din lume, potrivit Glo-
bal Fire Power şi ale altor topuri specializate. În aceste condiții 
Moldova, evident, e mai mult consumator. Colaborarea cu SUA, 
lansată în 1994, poate fi calificată ca cea mai variată şi mai pre-
zentă în programe de instruire şi educație militară, menținere 
a păcii internaționale, logistică, asistență umanitară etc. Abre-
vieri precum KFOR, iMET, FMF/FMS, GPOi şi altele sunt fa-
miliare şi căutate de către militarii moldoveni. De ce?.. Pentru 
că toate aceste programe le oferă oportunități de dezvoltare 
personală şi de aici, colectivă şi națională. Bunăoară, căpitan 
iulian Stan, inginer programator-şef, Centru de Comunicații 
şi informatică, întors recent din Georgia, SUA, susține că prin 
această experiență şi-a extins orizontul de gândire: „Pentru un 
comandant de companie „Captain carrier course” e eficient pen-
tru că-l învăță să ia decizii la anumite stadii de planificare. Deși 
informațiile pot fi aplicate parțial în armata noastră, ele au un rol 
important în formarea unui unghi de vedere. Or fără o viziune 
clară, cunoștințele sunt inaplicabile.” 

Pachetul educațional nu este complet fără nişte excursii, ce 
au ca scop cunoaşterea poporului american şi a scopurilor, ce 

le urmăresc, completează ofițerul. Din cauza pandemiei, însă, 
dânsul a reactualizat doar memoriile mai vechi: „În 2016 am stat 
8 luni în Georgia, timp în care, pe lângă studii, am vizitat multe 
locuri istorice, inclusiv cinematograful unde a fost asasinat A. Lin-
coln. Am avut și o deplasare în Texas. Americanii își promovează 
mult istoria și pentru noi e o oportunitate să-i înțelegem mai bine.” 
Mai mult, e o ocazie să ne manifestăm la nivel internațional. Ca-
pitan Stan e unul din militarii armatei moldovene, ajunşi cap de 
afiş la învățătură în şcolile americane. Dânsul s-a ales cu premiul 
Dexter pentru rezultate excelente la întreg cursul.

Ungaria
Printre cele peste 100 de castele din Regatul hunilor, 

există unul, ce a aparținut unei unități de artilerie. Acesta a 
fost construit în perioada în care se fonda armata maghiară 
(1848). De atunci, în fiecare an pe 16 mai, ungurii îşi onorează 
forțele militare. 

Ca şi în cazul altor state, armata Ungariei a trecut prin mai 
multe schimbări, în funcție de interesele, bugetul național şi 
obligațiile sale față de organizațiile la care a aderat, de exem-
plu, majorarea cheltuielilor de apărare la aproximativ 2% din 
PiB, o obligație asumată față de nATO prin programul oficial 
„Zrínyi 2026.” În aceste circumstanțe prioritizarea activităților 
e hotărâtoare.

Moldova în interesele Ungariei apare în 1997, când este 
semnat un acord de colaborare dintre ministerele apărării în do-
meniul cartografiei şi geodeziei militare, şi mai târziu un acord 
dintre guverne cu privire la păstrarea şi eternizarea memoriei 
militarilor şi victimelor civile căzute în războaie, materializat cu 
nişte activități specifice. Relația s-a animat puțin în 2018, cu câ-
teva întâlniri oficiale, inițiative, negocieri, realizabile rămânând a 
fi studiile. Până la acea perioadă 22 militari ai Armatei naționale 
au beneficiat de diverse cursuri, găzduite de Ungaria.

Dincolo de setările oficiale, ungurii lasă impresii pozitive, 
sunt receptivi şi ospitalieri, susține căpitan Victor Popescu, Ba-
talionul cu Destinație Specială. Dânsul a interacționat cu ei la 
mai multe activități, inclusiv la un curs desfăşurat la baştina 
maghiarilor: „Ungaria este o țară specific europeană, văd o 
asemănare cu Transilvania, zonă pe care deja o cunosc. Poate 
de aceea nu m-a interesat mult din punct de vedere turistic. În 
schimb, cursul, o noutate pentru acea perioada, a fost unul de-
osebit. Finalitatea lui era ca comandanții militari să însușească 
metodologia celor 7 pași de gestionare a incidentelor psihosociale 
militare. Acestea pot fi cele mai diferite cazuri: de la un accident 
de elicopter și până la un atac terorist. În asemenea situații li-
derii militari trebuie să știe cum să procedeze cu persoanele tra-
umate, cu rudele lor etc.” 

Suedia
Pe ultima petală de liliac vom nota țara, care nu a fost im-

plicată în niciun război în ultimii 200 de ani, nici măcar în cele 
două războaie mondiale. Cu toate acestea, Suedia rezervă anu-
al 1,35% din PiB pentru bugetul armatei. Aceasta constă din 
forțe armate reduse: terestre, aeriene şi navale, care pe timp de 
pace sunt dislocate în peste 70 de locații din Suedia. Curios, că 
Suedia nu are o zi specială a Forțelor Armate, deşi datează din 
anul 1544 când regele şi parlamentul au decis să înființeze o 
armată națională. Data specială pentru suedezi e 29 mai, când 
marchează Ziua Veteranilor, o zi în amintirea celor care au slu-
jit în numele păcii.  

Tot în numele păcii, Suedia se implică în diverse colabo-
rări internaționale. Relația cu Republica Moldova a început în 
2000 cu nişte cursuri de instruire. Au urmat întrevederi, un 
memorandum semnat în 2017 şi 6 planuri bilaterale ce vizează, 
în special, Rezoluţia 1325 privind Femeile, Pacea şi Securita-
tea. Locotenent-colonel Galina Sîrbu, ofiţer principal Secţie 
dezvoltare sisteme informaţionale, J6 Direcţie comunicaţii şi 
sisteme informaţionale a descoperit Suedia în 2019, alături 
de alți 35 de militari din 14 țări, prin prisma unui curs, ce s-a 
desfăşurat la Centrul internaţional al forţelor armate suedeze 
SWEDinT: „Scopul evenimentului a fost să devenim mai bine 
pregătiţi (cunoștințe și abilități) pentru variate situaţii în zonele 
de conflict și provocări, fiind detașaţi într-o misiune internaţio-
nală de menţinere a păcii.”

Pentru munca asiduă la orele teoretice şi practice, cu simu-
lări de caz (o situaţie de conflict), în care fiecare avea un rol clar 
stabilit, participanții au fost recompensați cu o  excursie în capi-
tala Suediei, oraşul Stockholm: „Un oraș foarte frumos cu insule 
mici, poduri, clădiri vechi cu o arhitectură deosebită, străzi ame-
najate cu gust. M-a impresionat muzeul Vasa și Palatul Regal, 
având norocul să asistăm la ceremonia de schimb al santinelei, 
care stă la straja palatului. Pe lângă această șansă turistică, am 
cunoscut oameni noi, cu culturi și obiceiuri diferite. Cu careva 
dintre ei conversăm până în prezent pe reţelele de socializare.” 

 
Cele relatate mai sus au confirmat că Moldova, inclusiv 

Armata națională, se dezvoltă numai relaționând cu alte state. 
Fiecare colaborare aduce beneficii. important e să ştii la timp 
să le „serveşti” ca dintr-o masă în stil suedez - câte puțin din fi-
ecare - alegerea ne aparține. Toate alegerile în instruire, servicii 
sau materiale au o finalitate globală sacră - Pacea.

  Liuba VICOL
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Soldat cl. iii, Viorel Bordean, de câteva luni e lunetist în 
Brigada i infanterie Motorizată. El învață să lupte atât 

cu eventualul duşman din afara țării, cât şi cu propriile tră-
iri, căci grea e despărțirea de fazanii, bibilicii, porumbeii şi 
prepelițele dragi, mai ales de Elizabeta - singura prepeliță cu 
nume, din cele 40 din curtea sa: „Ea se comportă diferit cu 
mine, e mai fină, mai elegantă și i-am dat acest nume gân-
dindu-mă la regina Angliei. De fapt, prepelița e un simbol al 
familiei noastre, creșterea cărora o știu încă de la bunicul.” 

După ce a studiat cum se îngrijesc păsările şi a ajuns 
suficient de mare, tânărul a decis să creeze propria fermă 
la Codrul nou, Teleneşti. Timp de 4 ani acesta a crescut 
aproximativ 45 bibilici, 250 porumbei poştaşi şi mai mulți 
fazani: „Fazanii au apărut neplanificat în familia noastră, 
mama i-a primit cadou și pentru că i-am îndrăgit, i-am lă-
sat să se înmulțească. E adevărat că le place să facă murdă-
rie și sunt gălăgioase, oricum ne plac, sunt deosebite față de 
obișnuitele păsări de casă.”

La început fazanii au locuit împreună cu celelalte pă-
sări, dar pentru că nu se împăcau cu bibilicii, stăpânii le-au 
despărțit. Acum tura de dimineața e una liniştită şi plăcută: 
„Bibilicii sunt niște găinușe mici, dar le place spațiu mult, au 
voci subțiri și când trec printre ele fiecare îmi cântă în felul 
său de parcă fac o demonstrare de individualitate. E o plăcere 
să le asculți și să le admiri.”

Pe lângă păsări fermierul mai are şi iepuri, unii find de-
osebiţi - blănoşi şi mai mari. Toate sunt crescute din plăcere, 
le mai oferă cadou şi după armată se gândeşte să facă cres-
cătoria deschisă pentru publicul larg, pe care să o viziteze 
în vreme caldă, când păsările se simt altfel și peisajul e mai 
spectaculos, recomandă dânsul.

Când ajungeți pe la Cheile Buteşti din Glodeni şi veți ob-
serva nişte porumbei, să ştiți că sunt ai lui Adrian Ucraineț. 
Mai bine de 4 ani dânsul creşte mai multe specii de porum-
bei, inclusiv voiajori, specie folosită în timpul războaielor 

pentru a transmite mesaje: „Această specie de hulubi poate 
zbura până la 100 km, sunt de culoarea cerului, ceea ce îi face 
greu de observat. Plus la aceasta sunt singurii, care se întorc 
acasă, ei cunosc drumul și nu se abat de la el. O distanță de 
20-30 km se învață treptat în vreo 4-5 ani. Hulubii-poștași 
participă și la concursuri. Ai mei încă nu sunt gata pentru 
astfel de evenimente, dar am fost cu ei la expoziții.”

Pasiunea pentru porumbei a pornit de la o pereche pri-
mită în dar. internetul i-a sugerat spre ce specii să se oriente-
ze şi acum bărbatul are cam 100 de perechi simpli şi 130 de 
rasă, printre care se numără Ching, Buhari, Belts şi Boxeri 
- nişte porumbei bătăuşi cărora nu le este frică să se ia chiar 
şi de uliu: „Buharii sunt specii frumoase de culoare maro, albi 
sau combinat negru cu alb, sunt pufoase și folosite ca păsări 
de companie. La fel e și cu rasa Ching - gingășia întruchipată, 
zboară până la 10 m maximum 5 min, dar merită fiecare 
clipă. Pentru o astfel de răsplată am grijă de ele mereu. De 
fapt, nu sunt pretențioase: au nevoie de hrană, apă la timp, 
curățenie, un culcuș călduros pe timp de iarnă și libertate.”

Porumbei sunt păsări prietenoase. Poate de aceea tână-
rul s-a pomenit într-o zi cu noi chiriaşi zburători, care îm-
prietinindu-se cu ai săi, au refuzat să plece.

Gospodăria familiei Bordean înseamnă nu numai 230 
de porumbei, ci şi peste 100 de iepuri şi cca 30 de nutre, pe 
care îi cresc pentru blana şi carne. Cu toate acestea flăcăul îşi 
croieşte timp şi pentru prieteni. Deci, are toate motivele să-
şi îndeplinească datoria față de Patrie în calitate de grenadi-
er, cu sârguință, ca la anul să revină în mediul său înaripat.

Păsările, atât celor doi militari în termen, cât şi nouă 
în general, ne aduc mult mai mare folos decât ne imagi-
năm sau putem descrie. Ele ne vindecă, ciripitul lor creea-
ză o armonie a psihicului şi corpului, susține ornitologul 
- bioacustician, doctor în ştiințe biologice Valeriu iliciev 
(https://bit.ly/3trDn0w), iar un apărător al păcii neapărat tre-
buie să fie şi echilibrat.

n Un militar poate ajunge în atenția publicului printr-o faptă de vitejie, prin participarea la un 
eveniment, poziția pe care o ocupă sau prin numele său. Anume după cel din urmă criteriu 
am ajuns să-l cunosc pe locotenent-major Ion Negruvodă. Asemănarea numelui său cu cel 
a primului domnitor al Țării Românești, Radu Negru-vodă și cu cetatea în același nume, 
supranumită și Meteora României, m-a făcut să folosesc oportunitatea de a descoperi o 
nouă individualitate din Armata Națională.

Aşadar, cine este ofițerul ion negruvodă şi ce legături are 
cu acest titlul regesc? „Numele nostru a fost schimbat în 

perioada sovietică, dar am găsit documente în arhivă ce con-
firmă că adevărata varianta e Negruvodă. Îmi cunosc linia 
ascendentă până la bunelul lui tata, care a fost preot în sat. 
Nu știu ce au reprezentat străbunii mei anteriori și dacă au 
avut titulaturi înalte.” 

Ceea ce cunoaştem e că tânărul, absolvind Academia de 
Studii Economice, decide să înceapă o carieră militară, mo-
tivat oarecum de viața profesională a tatălui său, care a fost 
grănicer. Timp de cinci ani salariile militarilor prin contract 
şi în termen şi toate serviciile financiare ale unității sunt pe 
seama locotenentului-major ion negruvodă, şef serviciu fi-
nanciar, Batalionul de Geniu: „Îmi place munca. Cifrele au 
farmecul lor, ele solicită strictețe, corectitudine, nu suportă 
greșelile și mă bucur să mă aflu printre ele mereu.”

Cifrele sunt unice, dar metodele de interacționare sunt 
diferite şi mereu în schimbare. Or un specialist din do-
meniul financiar trebuie să le însuşească, deci contabilul 
nostru militar nu a ratat prima sa şansă de a face un curs 
de perfecționare în SUA: „Studiile, ce au durat 4 luni, s-au 
desfășurat online. Cazarea și școala - un singur loc, dar nu 
am simțit o problemă. Procesul de învățământ e atât de bine 
organizat, încât te pune să gândești, nu să reproduci materia 
- analizam studii de caz, aveam teste practic zilnic și consider 
că a fost o experiență foarte utilă. Singurul disconfort e că 
am avut limitări de deplasare. Din cauza pandemiei nu s-au 
organizat excursii sau întâlniri, de aceea mi-am permis să mă 
mișc în raza de maximum 30 de mile. Datorită prietenilor 
americani am vizitat câteva locuri prin preajmă și atât.”

O învățătură periodică îți dă speranțe de avansare pro-
fesională. Militarul nostru s-a ales nu numai cu speranța. În 
curând va fi transferat în al treilea loc de muncă - la Minis-
terul Apărării şi nu e deranjat de schimbare, mărturiseşte 
contabilul: „Fiecare experiență e diferită. Ceea ce a fost în Ba-

talionul de Gardă și ce este în Batalionul de Geniu e specific. 
Eu am nevoie de diversitate pentru a fi tot mai profesionist. E 
bine că familia nu va fi afectată - locuim în capitală, deci nu 
va fi nevoie să ne schimbăm locul de trai.”

Tendința de a experimenta se menține nu doar pe seg-
mentul financiar. Militarul şi-a testat abilitățile de genist. 
După ce a făcut curs de specialitate, a participat la mai mul-
te deminări în sudul tarii: „Primul obiect exploziv a fost un 
aruncător de mine, evident am fost puțin șocat. Au urmat 
bombe de aviație, grenade, proiectile. În total... Ca amintire 
nu pot păstra nici o bucățică din explozive, e interzis.”

Locotenent-major ion negruvodă îşi ține mintea ocu-
pată şi dincolo de serviciu. În restul timpului voievodatul lui 
este familia, în care rege e băiatul şi reprezentă grija princi-
pală a tânărului tată. Când e liber se dedică lecturii: „Pasi-
unea pentru cărți a început din copilărie. În adolescență îmi 
plăcea Saint fiction, acum caut să citesc detective. Cumpăr 
cărți mai mult online și cred am adunat o colecție convin-
gătoare. Nu lecturez atât de des pe cât mi-aș dori, dar mă 
străduiesc să descopăr cel puțin o carte pe lună.”

Acesta e negruvodă al armatei, pentru care disciplina 
şi regula sunt linii roşii, ce nu trebuiesc depăşite. Poate de 
aceea se simte în largul său în armată. Poate sunt valori cu 
rădăcini medievale despre care dânsul încă nu ştie. Priete-
nii, cunoştințele şi acum subsemnata îl întreabă, îl provoacă 
să răscolească în trecutul său depărtat. E totuşi un nume de 
domnitor şi rar pentru Republica Moldova - sunt doar şase 
familii ce-l poartă şi nici Vodă nu mai e actual decât prin 
denumirile de raioane şi orăşele ca Ştefan-vodă,Vadul-lui-
vodă. Potrivit doctorului în ştiințe istorice Sergiu Bacalov, 
cercetător ştiințific al Centrului de istorie şi cultură militară, 
acest nume a fost utilizat până la A.i. Cuza, iar negru-vodă 
e specific mai mult zonelor Transilvania şi Muntenia.

Liuba VICOL

vodă Al ArmAtei

Conform datelor din cartea de telefoane (anul 2007),  
numele de familie Negruvodă se întilneşte în 5 localităţi din Republica Moldova  

(s .Cot şi s. Vadul-Raşcov, r. şoldăneşti; or. Chişinău; s. Sănătăuca, r. Floreşti;  
s.Tigheci, r. Leova) în care exista 6 familii cu acest nume.

https://nume.casata.md/index.php?l=ro&action=viewnume&id=45096

Ele știu cel mai bine ce e libertatea, ei își țin libertatea încuiată în cele mai ascunse celule ale 
inimii și se supun ordinelor. Dincolo de această diferență zburătoarele și militarii sunt pentru 
noi reprezentanți ai păcii, prezențe ce ne oferă stare de liniște, încredere și speranță de viață. 
Poate nu întâmplător Ziua europeană a păsărilor (24 mai) se sărbătorește în aceeași lună cu 

Ziua Europei și Ziua Memoriei, evenimente prin care importanța păcii este valorificată intens. 
În aceeași ordine de idei vreau să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă cele două ființe 

pacificatoare ar avea traiul într-un singur loc?.. Probabil, ar deveni dependente una de alta 
și ar crea o atmosferă feerică în jurul său: ele s-ar simți iubite, apreciate, ei și-ar asigura 

libertatea râvnită și voința de a merge mai departe. Anume aceste stări de bine le-am perceput 
la cei doi militari în termen când îmi povesteau despre pasiunilor lor pentru păsări.

militAri cu Aripi
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Soldat cl. iii, Viorel Bordean, de câteva luni e lunetist în 
Brigada i infanterie Motorizată. El învață să lupte atât 

cu eventualul duşman din afara țării, cât şi cu propriile tră-
iri, căci grea e despărțirea de fazanii, bibilicii, porumbeii şi 
prepelițele dragi, mai ales de Elizabeta - singura prepeliță cu 
nume, din cele 40 din curtea sa: „Ea se comportă diferit cu 
mine, e mai fină, mai elegantă și i-am dat acest nume gân-
dindu-mă la regina Angliei. De fapt, prepelița e un simbol al 
familiei noastre, creșterea cărora o știu încă de la bunicul.” 

După ce a studiat cum se îngrijesc păsările şi a ajuns 
suficient de mare, tânărul a decis să creeze propria fermă 
la Codrul nou, Teleneşti. Timp de 4 ani acesta a crescut 
aproximativ 45 bibilici, 250 porumbei poştaşi şi mai mulți 
fazani: „Fazanii au apărut neplanificat în familia noastră, 
mama i-a primit cadou și pentru că i-am îndrăgit, i-am lă-
sat să se înmulțească. E adevărat că le place să facă murdă-
rie și sunt gălăgioase, oricum ne plac, sunt deosebite față de 
obișnuitele păsări de casă.”

La început fazanii au locuit împreună cu celelalte pă-
sări, dar pentru că nu se împăcau cu bibilicii, stăpânii le-au 
despărțit. Acum tura de dimineața e una liniştită şi plăcută: 
„Bibilicii sunt niște găinușe mici, dar le place spațiu mult, au 
voci subțiri și când trec printre ele fiecare îmi cântă în felul 
său de parcă fac o demonstrare de individualitate. E o plăcere 
să le asculți și să le admiri.”

Pe lângă păsări fermierul mai are şi iepuri, unii find de-
osebiţi - blănoşi şi mai mari. Toate sunt crescute din plăcere, 
le mai oferă cadou şi după armată se gândeşte să facă cres-
cătoria deschisă pentru publicul larg, pe care să o viziteze 
în vreme caldă, când păsările se simt altfel și peisajul e mai 
spectaculos, recomandă dânsul.

Când ajungeți pe la Cheile Buteşti din Glodeni şi veți ob-
serva nişte porumbei, să ştiți că sunt ai lui Adrian Ucraineț. 
Mai bine de 4 ani dânsul creşte mai multe specii de porum-
bei, inclusiv voiajori, specie folosită în timpul războaielor 

pentru a transmite mesaje: „Această specie de hulubi poate 
zbura până la 100 km, sunt de culoarea cerului, ceea ce îi face 
greu de observat. Plus la aceasta sunt singurii, care se întorc 
acasă, ei cunosc drumul și nu se abat de la el. O distanță de 
20-30 km se învață treptat în vreo 4-5 ani. Hulubii-poștași 
participă și la concursuri. Ai mei încă nu sunt gata pentru 
astfel de evenimente, dar am fost cu ei la expoziții.”

Pasiunea pentru porumbei a pornit de la o pereche pri-
mită în dar. internetul i-a sugerat spre ce specii să se oriente-
ze şi acum bărbatul are cam 100 de perechi simpli şi 130 de 
rasă, printre care se numără Ching, Buhari, Belts şi Boxeri 
- nişte porumbei bătăuşi cărora nu le este frică să se ia chiar 
şi de uliu: „Buharii sunt specii frumoase de culoare maro, albi 
sau combinat negru cu alb, sunt pufoase și folosite ca păsări 
de companie. La fel e și cu rasa Ching - gingășia întruchipată, 
zboară până la 10 m maximum 5 min, dar merită fiecare 
clipă. Pentru o astfel de răsplată am grijă de ele mereu. De 
fapt, nu sunt pretențioase: au nevoie de hrană, apă la timp, 
curățenie, un culcuș călduros pe timp de iarnă și libertate.”

Porumbei sunt păsări prietenoase. Poate de aceea tână-
rul s-a pomenit într-o zi cu noi chiriaşi zburători, care îm-
prietinindu-se cu ai săi, au refuzat să plece.

Gospodăria familiei Bordean înseamnă nu numai 230 
de porumbei, ci şi peste 100 de iepuri şi cca 30 de nutre, pe 
care îi cresc pentru blana şi carne. Cu toate acestea flăcăul îşi 
croieşte timp şi pentru prieteni. Deci, are toate motivele să-
şi îndeplinească datoria față de Patrie în calitate de grenadi-
er, cu sârguință, ca la anul să revină în mediul său înaripat.

Păsările, atât celor doi militari în termen, cât şi nouă 
în general, ne aduc mult mai mare folos decât ne imagi-
năm sau putem descrie. Ele ne vindecă, ciripitul lor creea-
ză o armonie a psihicului şi corpului, susține ornitologul 
- bioacustician, doctor în ştiințe biologice Valeriu iliciev 
(https://bit.ly/3trDn0w), iar un apărător al păcii neapărat tre-
buie să fie şi echilibrat.

n Un militar poate ajunge în atenția publicului printr-o faptă de vitejie, prin participarea la un 
eveniment, poziția pe care o ocupă sau prin numele său. Anume după cel din urmă criteriu 
am ajuns să-l cunosc pe locotenent-major Ion Negruvodă. Asemănarea numelui său cu cel 
a primului domnitor al Țării Românești, Radu Negru-vodă și cu cetatea în același nume, 
supranumită și Meteora României, m-a făcut să folosesc oportunitatea de a descoperi o 
nouă individualitate din Armata Națională.

Aşadar, cine este ofițerul ion negruvodă şi ce legături are 
cu acest titlul regesc? „Numele nostru a fost schimbat în 

perioada sovietică, dar am găsit documente în arhivă ce con-
firmă că adevărata varianta e Negruvodă. Îmi cunosc linia 
ascendentă până la bunelul lui tata, care a fost preot în sat. 
Nu știu ce au reprezentat străbunii mei anteriori și dacă au 
avut titulaturi înalte.” 

Ceea ce cunoaştem e că tânărul, absolvind Academia de 
Studii Economice, decide să înceapă o carieră militară, mo-
tivat oarecum de viața profesională a tatălui său, care a fost 
grănicer. Timp de cinci ani salariile militarilor prin contract 
şi în termen şi toate serviciile financiare ale unității sunt pe 
seama locotenentului-major ion negruvodă, şef serviciu fi-
nanciar, Batalionul de Geniu: „Îmi place munca. Cifrele au 
farmecul lor, ele solicită strictețe, corectitudine, nu suportă 
greșelile și mă bucur să mă aflu printre ele mereu.”

Cifrele sunt unice, dar metodele de interacționare sunt 
diferite şi mereu în schimbare. Or un specialist din do-
meniul financiar trebuie să le însuşească, deci contabilul 
nostru militar nu a ratat prima sa şansă de a face un curs 
de perfecționare în SUA: „Studiile, ce au durat 4 luni, s-au 
desfășurat online. Cazarea și școala - un singur loc, dar nu 
am simțit o problemă. Procesul de învățământ e atât de bine 
organizat, încât te pune să gândești, nu să reproduci materia 
- analizam studii de caz, aveam teste practic zilnic și consider 
că a fost o experiență foarte utilă. Singurul disconfort e că 
am avut limitări de deplasare. Din cauza pandemiei nu s-au 
organizat excursii sau întâlniri, de aceea mi-am permis să mă 
mișc în raza de maximum 30 de mile. Datorită prietenilor 
americani am vizitat câteva locuri prin preajmă și atât.”

O învățătură periodică îți dă speranțe de avansare pro-
fesională. Militarul nostru s-a ales nu numai cu speranța. În 
curând va fi transferat în al treilea loc de muncă - la Minis-
terul Apărării şi nu e deranjat de schimbare, mărturiseşte 
contabilul: „Fiecare experiență e diferită. Ceea ce a fost în Ba-

talionul de Gardă și ce este în Batalionul de Geniu e specific. 
Eu am nevoie de diversitate pentru a fi tot mai profesionist. E 
bine că familia nu va fi afectată - locuim în capitală, deci nu 
va fi nevoie să ne schimbăm locul de trai.”

Tendința de a experimenta se menține nu doar pe seg-
mentul financiar. Militarul şi-a testat abilitățile de genist. 
După ce a făcut curs de specialitate, a participat la mai mul-
te deminări în sudul tarii: „Primul obiect exploziv a fost un 
aruncător de mine, evident am fost puțin șocat. Au urmat 
bombe de aviație, grenade, proiectile. În total... Ca amintire 
nu pot păstra nici o bucățică din explozive, e interzis.”

Locotenent-major ion negruvodă îşi ține mintea ocu-
pată şi dincolo de serviciu. În restul timpului voievodatul lui 
este familia, în care rege e băiatul şi reprezentă grija princi-
pală a tânărului tată. Când e liber se dedică lecturii: „Pasi-
unea pentru cărți a început din copilărie. În adolescență îmi 
plăcea Saint fiction, acum caut să citesc detective. Cumpăr 
cărți mai mult online și cred am adunat o colecție convin-
gătoare. Nu lecturez atât de des pe cât mi-aș dori, dar mă 
străduiesc să descopăr cel puțin o carte pe lună.”

Acesta e negruvodă al armatei, pentru care disciplina 
şi regula sunt linii roşii, ce nu trebuiesc depăşite. Poate de 
aceea se simte în largul său în armată. Poate sunt valori cu 
rădăcini medievale despre care dânsul încă nu ştie. Priete-
nii, cunoştințele şi acum subsemnata îl întreabă, îl provoacă 
să răscolească în trecutul său depărtat. E totuşi un nume de 
domnitor şi rar pentru Republica Moldova - sunt doar şase 
familii ce-l poartă şi nici Vodă nu mai e actual decât prin 
denumirile de raioane şi orăşele ca Ştefan-vodă,Vadul-lui-
vodă. Potrivit doctorului în ştiințe istorice Sergiu Bacalov, 
cercetător ştiințific al Centrului de istorie şi cultură militară, 
acest nume a fost utilizat până la A.i. Cuza, iar negru-vodă 
e specific mai mult zonelor Transilvania şi Muntenia.

Liuba VICOL

vodă Al ArmAtei

Conform datelor din cartea de telefoane (anul 2007),  
numele de familie Negruvodă se întilneşte în 5 localităţi din Republica Moldova  

(s .Cot şi s. Vadul-Raşcov, r. şoldăneşti; or. Chişinău; s. Sănătăuca, r. Floreşti;  
s.Tigheci, r. Leova) în care exista 6 familii cu acest nume.

https://nume.casata.md/index.php?l=ro&action=viewnume&id=45096

Ele știu cel mai bine ce e libertatea, ei își țin libertatea încuiată în cele mai ascunse celule ale 
inimii și se supun ordinelor. Dincolo de această diferență zburătoarele și militarii sunt pentru 
noi reprezentanți ai păcii, prezențe ce ne oferă stare de liniște, încredere și speranță de viață. 
Poate nu întâmplător Ziua europeană a păsărilor (24 mai) se sărbătorește în aceeași lună cu 

Ziua Europei și Ziua Memoriei, evenimente prin care importanța păcii este valorificată intens. 
În aceeași ordine de idei vreau să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă cele două ființe 

pacificatoare ar avea traiul într-un singur loc?.. Probabil, ar deveni dependente una de alta 
și ar crea o atmosferă feerică în jurul său: ele s-ar simți iubite, apreciate, ei și-ar asigura 

libertatea râvnită și voința de a merge mai departe. Anume aceste stări de bine le-am perceput 
la cei doi militari în termen când îmi povesteau despre pasiunilor lor pentru păsări.

militAri cu Aripi
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rubrică realizată de Liuba VICOL

Perfecțiune nu există decât foarte rar, iar 
unde sunt imperfecțiuni apar motive de a 

le satiriza. Una din formele umorului ironic 
este caricatura, creatorii căreia marchează 
ziua profesională pe 5 mai.  

Ochii subtili ai caricaturiştilor nu fac 
excepție pentru Armata națională. Cea mai 
variată colecție în domeniu am descoperit-o 
la Alex Dimitrov. Deşi dânsul se preocupă 
mai mult de fenomenul corupției şi critică 
des comportamentul persoanelor politice, a 
țintit şi asupra unor elemente din structura 
militară: „Mai activ am atins tematica militară 
în caricaturi pe parcursul anilor 90. În anii de 
studenție făceam mai mult șarje prietenești 
la adresa colegilor, cu care frecventam lecțiile 
și exercițiile militare la catedra militară a 
instituției, în care învățam. M-am ciocnit și 
cu cazuri de neghiobie din partea ofițerilor. 
Dar câțiva ofițeri-profesori au servit pentru 
mine drept exemplu de curaj, cumsecădenie 
și înțelepciune părintească. Adevărații 
profesioniști nu-i voi uita niciodată.”

Apropo, locotenentul (r) Dimitrov a fost 
un țintaş foarte bun. Toate testele la tir sau în 
condiții de câmp le susținea cu calificativul 
“exemplar”, completează rezervistul: „Catedra 

militară nu a fost din cele mai preferate. Ba 
mai mult, din cauza unui examen, ce nu l-am 
susținut, am pierdut bursa, de care aveam 
nevoie. Examenul era mai mult teoretic, ce 
ținea de balistica zborului proiectilului la care 
eu nu mă prea pricepeam, deoarece aveam 
probleme cu fizica. Dar să nu uităm că eram 
student-filolog, departe de formule fizice și 
matematice și traiectorii de zbor. N-am fost 
“papă-lapte” nici la cursurile de militărie, nici 
la tabăra de pregătire a locotenenților, dar de 
fire, totuși, sunt un om pașnic și prefer în loc 
de armă să țin în mână creionul sau aparatul 
de fotografiat.”

Caricaturile finalizate, inclusiv cele 
militare, artistul le depozitează în arhiva 
proprie, iar la necesitate le publică în presă: 
„Nu știu dacă le-a văzut cineva din militarii-
profesioniști, dar cred că ei cunosc mai multe 
probleme cu care se ciocnesc zilnic în armată. 
Oricum ar fi, vreau sa-mi exprim o deosebită 
considerație și respect pentru geniști – acești 
băieți curajoși, care riscă cu viața pentru a 
neutraliza proiectilele explozibile rămase 
încă din timpul al doilea război mondial și 
conflictul transnistrean. Sunt eroi adevărați, 
modești și de neînlocuit. ”

Titlul de caricaturist militar figurează 
şi în CV-ul neformal al colonelului 
Leonid Cazacov, şef J1 Direcția personal 
şi mobilizare, MSM: „În perioada când 
făceam studii la școala militară suvorovistă 
din Sankt Petersburg eram redactorul 
gazetei de perete Studentul universal, ce 
includea și desene umoristice. Săptămânal 
pregăteam materiale și cream noi personaje, 
un fel de ironizare fără supărare despre 
viața de student. Colegii chiar se regăseau 
în ele și râdeam împreună. Toate erau create 
pentru buna dispoziție. Superiorii îi lăsam 
în afara atenției, poate doar comandantul 
de companie și nu făceam publică nici o 
lucrare.” Unele creații ale dumnealui şi acum 
pot fi admirate în albumul de absolvire al 
studenților militari din 1993.

Primii paşi spre caricatura militară face 
studentul Academiei Militare a Forțelor 
Armatei, Valerian Achiruş. Lucrările lui sunt 
o combinație dintre pasiunea față de armată 
şi personaje din desene animate.

 După discuția cu cei trei parcă ni se 
face dor de imagini de satiră, nu-i aşa?.. 
Să ne permitem plăcerea de a râde cât mai 
des, inclusiv de propriile defecte şi astfel să 
devenim mai buni şi mai înțelepți.

Comunitatea internațională marchează pe 4 mai Ziua 
internaţională a pompierilor, ce vine ca un gest de 

recunoştință pentru devotamentul şi sacrificiul acestor 
oameni.

Armata națională a Republicii Moldova are proprii 
pompieri şi o maşină antiincendiară, echipată corespun-
zător. De ce?… pentru că potrivit regulamentului Baza 
de păstrare a combustibilului, care are rezervoare de 
carburanți în dotare, trebuie să fie capabilă să intervină 
rapid în caz de incendiu, ne-a comunicat maior Alexei 
Cucu, comandantul unității: „În fiecare dimineață noi 
raportăm starea tehnicii auto pentru a ști dacă se poate 
miza pe ea în următoarele 24 de ore, inclusiv pentru co-
munitate. Ultima noastră intervenție a fost în vara anului 
2020 când în timpul tragerilor experimentale, desfășurate 
de Brigada de Infanterie din Bălți, s-a aprins vegetaţia us-
cată și datorită echipei noastre focul a fost stins imediat. 
Dacă așteptam pompierii din oraș, putea fi prea târziu.”

Grupul de pompieri al armatei e ca o rezervă a 
forțelor de luptă ale oraşului şi se implică doar în cazuri 
de amploare. Pentru a menține nivelul de pregătire profe-

sională Baza de carburanți participă la exerciții comune 
cu serviciul antiincendiar din teritoriu de două ori pe an.

 Unul din cei doi pompieri, Dumitru Jerep, are o ca-
rieră de peste 30 de ani, timp în care a stins foarte multe 
incendii, dar niciodată în unitatea militară din care este 
parte: „Colegii sunt conștienți de condițiile în care lucrăm, 
de obiectele ce prezintă pericol, cum a fi țigara, respectiv 
sunt responsabili. În schimb, în oraș din neatenție se mai 
produc incendii. Cea mai dificilă operație de stingerea 
a focului, la care am participat, a fost la un depozit de 
lângă calea ferată. Era noaptea, foc mare, gălăgie… S-a 
întâmplat acum vreo 15 ani”.

Deşi munca de pompier e una solicitantă şi peri-
culoasă, dumnealui nu regretă decizia luată cândva, are 
susținerea familiei şi se străduieşte s-o țină departe de 
stresul de la munca. Funcția de pompier din unitate este 
una civilă, ceea ce-i permite lui Dumitru Jerep să mun-
cească până la vârsta de pensionare.

Pe lângă evenimentul profesional internațional, 
pompierii noştri se bucură de atenție şi pe 5 aprilie, când 
marcăm Ziua salvatorului în RM.

ÎnvinGătorii focului

ma
i

 Înscrie-te acum la Academia Militară a Forţelor Armate  
„Alexandru cel Bun”, unica instituţie de învăţământ militar 
superior din ţară, la una dintre specialităţile: 

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

 Îţi doreşti  
o cArieră MilitAră de succes?

AVANtAJe: 
- studiile, cazarea, echipamentul  
şi hrana sunt oferite gratuit; 
- acordarea gradului militar primar „locoteNeNt”;
- permis de conducere categoria “B”, “c”;
- loc de muncă garantat.
- salariu decent.

AdresA: 
Md-2023, mun. chişinău, str. Haltei, 23
telefoane de contact: 
022-822-700;  022-822-701; 060300351
www.academy.army.md

o doZă de satiră militară
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