
1Octombrie  2019

Oastea Moldovei
publicaţie editată de ministerul apărării al republicii moldova                                          oasteamoldovei@army.md

pentru onoare! pentru patrie! pentru tricolor!

Nr. 9 (655)
2019

Unităţile militare ale  Armatei Naţionale 
marchează 27 de ani de la formare

 Citiţi pag. 4

Salve de 
sărbătoare !



2 Oastea Moldovei

Cuprins

n aNiversare
Unităţile armatei – 
la ceas aniversar! 

Merite şi festivităţi la Academia Militară  
a Forţelor Armate  
La Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun” 
s-a marcat Ziua Pedagogului, în cadrul unei ceremonii 
solemne, şi 27 de ani la crearea instituţiei militare naţionale

4
18

2
n opiNie

Succesul armatei depinde 
de fiecare din noi!

“Am crescut 
într-o familie cu 
tradiții militare, 
iar armata con-

stituie o părticică 
a sufletului meu”.  

 Igor Gorgan

8
n Geopolitica
Conferinţa anuală OCC, 
organizată în premieră, 
în Republica Moldova 
La Chişinău s-a desfăşurat conferinţa anuală  
de planificare a activităţilor conform Conceptului 
Capabilităţilor Operaţionale (Operational 
Capability Concept – OCC)

n armata şi societatea
Mai întâi a fost automatul,  
...apoi microfonul 
O parte din bărbaţii din radio au îndeplinit 
serviciu militar în armata sovietică. Chiar dacă 
au trecut peste 30 de ani, amintirile despre 
armată parcă mai ieri au fost brăzdate.

22

20 Sunt profesor  
la Academia Militară...
Cuvântul Profesor merită a fi scris mereu cu 
majusculă, iar când vorbim de o instituţie 
de învăţământ superior, implicit militară, 
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Succesul armatei depinde  
de fiecare din noi!

“Am crescut într-o familie cu tradiții militare, iar armata 
constituie o părticică a sufletului meu”.

Am crescut într-o familie cu tradiții militare, iar arma-
ta constituie o părticică a sufletului meu. De mic 

copil am fost educat că apărarea țării este ceva nobil și demn 
de un bărbat adevărat, iar cu timpul am prins să cultiv și eu 
aceleași sentimente în sufletele altora. Nu am tolerat și nu voi 
tolera neimplicarea persoanelor pentru a face armata viabilă 
și competitivă. Dacă funcția ți-o cere trebuie să te implici, să 
depui eforturi  pentru a moderniza structura militară și a o 
ralia armatelor moderne. Acest lucru nu este doar o necesita-
tea, dar și o motivație profesională.

Am revenit la funcția de șef al Marelui Stat Major al 
Armatei Naționale, comandant al Armatei Naționale cu 
aspirații concrete de a îmbunătăți situația actuală din arma-

tă și, ca ansamblu, reformarea sectorului de apărare și secu-
ritate al statului. Vreau să menționez că prioritatea numărul 
unu, în acest sens, pentru mine, este menținerea și dezvoltarea 
capacității de apărare a Armatei Naționale în vederea îndepli-
nirii cu succes a misiunilor și sarcinilor constituționale. Pen-
tru îndeplinirea acestui deziderat pun accent pe întreținerea, 
reparația și, chiar modernizarea armamentului și tehnicii 
de luptă aflată în dotarea Armatei Naționale. În lista prio-
rităţilor revine și focusarea pe organizarea și desfășurarea 
exercițiilor militare în țară cu participarea militarilor din ar-
matele țărilor partenere,  dezvoltarea și transformarea pe ter-
men lung a Armatei Naționale, precum și utilizarea eficientă 
a resurselor statului și asistenței militare externe.

4 Oastea Moldovei

În plus, sunt conștient că este necesar de întreprins mă-
suri pentru a menține și a atrage în serviciu militar cetățenii 
Republicii Moldova, dornici de a urma cariera militară și de 
a realiza lucruri esenţiale pentru armată și ţară. O barieră 
creată, recent, a fost intrarea în vigoare a Legii 270/2018 pri-
vind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care nu 
a permis majorarea salariilor pentru o mare parte a milita-
rilor din categoriile de soldaţi, sergenţi, subofiţeri și ofiţeri, în 
multe cazuri salariul acestora fiind mai mic decât până la 
intrarea în vigoare a legii menţionate. Pentru aceasta, voi in-
sista asupra modificării legii și revizuirea mecanismului ma-
nagementului resurselor umane.

Nu pe ultimul loc se află asigurarea cu spațiul locativ a 
personalului militar și civil al Armatei Naționale, precum 
și îmbunătățirea condițiilor de serviciu și cele de muncă, 
care la rândul lor, vor contribui esențial la atractivitatea 
serviciului militar.

Armata Națională beneficiază de sprijin din partea par-
tenerilor externi sub formă de diferite programe și proiec-

te care contribuie esențial la dezvoltarea și transformarea 
Armatei Naționale. Astfel, în dezvoltarea și transforma-
rea Armatei Naționale se pune accent pe programele de 
asistență externă care vor fi corelate centralizat cu pro-
gramele de achiziții și acoperirea golurilor în dezvoltarea 
capabilităților. De aici reiese că relațiile stabilite până 
acum sunt importante pentru Armata Națională și necesită 
menținute și dezvoltate mai departe.

Vreau să închei pe o notă mai ambițioasă, și anume 
Armata Națională a avut și are ca scop participarea cu 
contingente militare în operațiuni de menținerea a păcii 
sub egida Organizației Națiilor Unite. Astfel, va fi necesar 
de demarat programe de înzestrare, completare cu perso-
nal, instruire individuală și colectivă, asistență externă 
pentru a aduce la nivelul standardelor ONU unitatea/sub-

unitatea militară în vederea trecerii unei evaluări etapiza-
te și participarea propriu-zisă într-o misiune de menținere 
a păcii sub egida ONU.

Cred cu sinceritate în perspectivele Armatei Naționale, 
dar pentru ca ea să acceadă la o altă etapă de dezvoltare, 
este necesar ca fiecare din noi să se implice, să pună suflet 
în ceea ce face. Am certitudinea că mulți dintre militarii de 
carieră pur și simplu n-au fost susținuți în ideile lor inova-
tive de modernizare și reformare a Armatei Naționale. 

Stimați militari, doar împreună putem reuși! 
Mizez pe încrederea și susținerea fiecăruia dintre 

dumneavoastră pentru binele și prosperitatea Armatei 
Naționale.

General de brigadă Igor GORGAN,
șef Marele Stat Major al Armatei Naționale, 

comandant al Armatei Naționale

Cred cu sinceritate în perspectivele Armatei 
Naționale, dar pentru ca ea să acceadă la 
o altă etapă de dezvoltare, este necesar ca 

fiecare din noi să se implice, să pună suflet în 
ceea ce face
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Garda ţării
Prima unitate, a dat startul festivităţilor, a fost Batalionul de 

Gardă. Format la 16 octombrie 1992, are în componenţa sa şase 
subunităţi printre care menţionăm Garda de onoare şi Poliţia 
militară.

Prezent la festivitate, ministrul Apărării Pavel Voicu a fe-
licitat personalul militar, veteranii şi soldații care au exercitat 
meseria militară: ,,Batalionul de Gardă prin specificul activității 
sale a devenit o unitate emblematică pentru Armata Națională 
și Republica Moldova datorită participării la activitățile protoco-
lare, ceremonii și evenimente oficiale ale instituțiilor statului. Pe 
parcursul celor 27 de ani de activitate, Batalionul de Gardă înca-
drat cu militari și angajați civili îndeplinesc misiunile cu profesio-
nalism și dedicație, reprezentându-ne onorabil la parade militare 
în mai multe orașe din lume”.

În cadrul ceremoniei Pavel Voicu a înmânat unui grup de 
militari distincţii ale Armatei Naţionale şi diplome de onoare 
pentru executarea cu succes a misiunilor importante, precum şi 
pentru merite deosebite în timpul serviciului şi performanţe în 
activitate.

,,Vă îndemn să fiți uniți, disciplinați și să nu uitați că împre-
ună avem o misiune nobilă, cea de a sta la straja suveranității 
și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Vă felicit cu 
ocazia aniversării a 27 de ani de la formarea Batalionului de 
Gardă,” a conchis ministrul Apărării Pavel Voicu.

comandantul Batalionului de Gardă, şef Tabăra militară 
142, colonel Victor Aftenii a felicitat cu această ocazie cama-
razii şi a mulțumit conducerii ministerului Apărării şi ma-
relui stat major pentru suportul acordat: ,,Exprim mulțumiri 
tuturor comandanților care au condus Batalionul de Gardă, 
tuturor ofițerilor, subofițerilor, sergenților, funcționarilor 
batalionului și militarilor în termen, care cu cinste își înde-
plinesc datoria. Vă doresc succese pe plan profesional, multă 
sănătate, liniște, dragoste, bucurii și voie bună!”

Unităţile armatei – la ceas aniversar!
n  Armata - o şcoală a vieţii, unde omul 

învaţă ce este patriotismul, curajul şi 
sacrificiul. Aici, bravii militari îşi dedică 
viaţa pentru a asigura liniştea şi pacea 
în ţara lor. 

Ziua de 18 octombrie s-a dovedit a 
fi plină de evenimente semnificative 
nu doar pentru militari, dar şi 
pentru societatea civilă. Trei unităţi 
ale Armatei Naţionale, dislocate în 
municipiul Chişinău, au marcat 27 de 
ani de la creare. Ani plini de realizări, 
succese şi perspective. La aceste 
ceremonii a participat conducerea 
Ministerului Apărării şi Marelui Stat 
Major, foşti comandanţi, veterani şi 
soldaţi.

Atmosfera a fost încinsă prin vocile mlădioase ale co-
rului seminarului Teologic ortodox. cântecele lor au dat 
un ton mai deosebit ceremoniei.

infanteriştii apreciaţi pentru performanţe
spiritul de sărbătoare a continuat şi în Brigada de in-

fanterie motorizată „Ștefan cel mare”. ministrul Pavel Voi-
cu şi comandantul Armatei Naţionale, general de brigadă 
igor Gorgan, au felicitat efectivul de militari şi veteranii cu 
ocazia sărbătorii.

oficialul militar a îndemnat efectivul unității să înde-
plinească în continuare cu onestitate datoria şi să contribu-
ie prin exemplul personal la realizarea obiectivelor comune 
de dezvoltare a Armatei Naționale. „Vreau să le mulţumesc 
comandanţilor de toate nivelurile, care în cei 27 de ani prin 
eforturi comune, dedicaţie și multă muncă au contribuit la 
formarea miilor de ostași și au transformat Brigada ,,Ștefan 
cel Mare” în una de elită. De asemenea, merită aprecierea 
noastră toți cei care sunt astăzi la datorie în această unitate. 
Militari și angajaţi civili, soldaţi în termen și prin contract, 
prezenţi în poligoanele de instrucţie, sălile de clasă sau la 
exerciţii internaţionale, acolo unde își testează interopera-
bilitatea cu militarii armatelor străine. Despre prestaţia lor, 
una exemplară, auzim cu diverse ocazii, nu doar de la co-
mandamentul Armatei Naţionale, ci și de la partenerii noștri 
externi. Și acest lucru ne bucură enorm”, a punctat ministrul 
Apărării.

comandantul Brigăzii 2 infanterie motorizată 
,,Ștefan cel mare”, colonel Gheorghe sâlnic a menționat 
despre efortul depus de militarii unității în aceşti ani, 
contribuind la asigurarea securității republicii moldo-
va, la susținerea instituțiilor statului şi autorităților lo-
cale în caz de situații excepționale, la organizarea pre-
gătirii forțelor şi mijloacelor pentru executarea misiu-
nilor încredințate, planificarea şi conducerea acțiunilor 
militare care au avut şi au o importanță mare în pro-
cesul de dezvoltare a Armatei Naționale: ,,Evenimen-
tul de astăzi este o evaluare a tuturor etapelor parcurse 
până aici și un prilej deosebit de a aduce recunoștință 
tuturor celor care au contribuit la formarea Brigăzii 2. 
Vă felicit cu această sărbătoare, vă doresc realizări frumoa-
se pe plan profesional în executarea misiunii de apărători ai 
Patriei, sănătate și pace în familiile voastre!”, a punctat colo-
nelul Gheorghe sâlnic.

Unul dintre cei care a contribuit nemijlocit la forma-
rea Brigăzii 2 infanterie motorizată ,,Ștefan cel mare” este 
generalul de brigadă igor Gorgan, şef marele stat major al 
Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale, care a 
dedicat circa 14 ani dezvoltării şi activității unităţii. 

Vă îndemn să fiți uniți, disciplinați și să nu 
uitați că împreună avem o misiune nobilă, cea 

de a sta la straja suveranității și integrității 
teritoriale a Republicii Moldova 
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ună avem o misiune nobilă, cea de a sta la straja suveranității 
și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Vă felicit cu 
ocazia aniversării a 27 de ani de la formarea Batalionului de 
Gardă,” a conchis ministrul Apărării Pavel Voicu.
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tuturor comandanților care au condus Batalionul de Gardă, 
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cu şi comandantul Armatei Naţionale, general de brigadă 
igor Gorgan, au felicitat efectivul de militari şi veteranii cu 
ocazia sărbătorii.
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La eveniment au participat reprezentanţi ai corpului de 
comandă al Armatei Naţionale, foşti comandanţi ai batalio-
nului, veterani şi locuitori ai raionului străşeni.

Prezent la festivitate, primul comandant al Batalionului 
Geniu, colonel Artur Ţugui a adresat câteva mesaje de fe-
licitare pentru întregul colectiv militar al unităţii pe care a 
comandat-o în primii ani de la fondare: ,,În anul 1992, am 
pășit pe teritoriul unității. Am fost cinci ofițeri și 10 sergenți. 
Cu ajutorul Domnului, în timp de șapte ani, când eram la 
conducerea batalionului, am reușit să realizăm mulți pași 
înainte. Vă doresc tutor sănătate. Sunt mândru că am fost la 
temelia Batalionului de Geniu”.

comandant Batalionului Geniu, locotenent-colonel 
Gheorghe racu a menționat că unitatea  este gata şi va face 
mereu față tuturor misiunilor încredințate de către stat şi 
conducerea Armatei Naționale. ,,Astăzi în Batalionul de 
Geniu este o zi de sărbătoare, astăzi aniversăm 27 de ani 
de la formarea unității. Această sărbătoare ne oferă în mod 
repetat senzații deosebite de patriotism și credință poporu-
lui, deoarece suntem o parte a armatei, a țării. Timp de 27 
de ani s-au făcut multe, dar și mai multe au rămas de făcut. 
Cu prilejul zilei formării Batalionului Geniu, sunt onorat să 
vă transmit cele mai călduroase și sincere urări de sănătate, 
putere în activitate, realizarea visurilor, izbândă în planurile 
schițate și optimism”.

La rândul său, comandantul Armatei Naţionale, gene-
ral de brigadă igor Gorgan, a felicitat efectivul de militari şi 
civili, specificând importanţa armei geniu pentru Armata 
Naţională şi republica moldova. ,,Istoria Batalionului Ge-
niu este o parte integrantă a Armatei Naționale. Zeci de mii 
de obiecte explozive au fost neutralizate de militarii Batali-
onului de Geniu în misiuni internaţionale, inclusiv în misi-
unea KFOR din Kosovo, iar prestaţia lor a fost și este apre-
ciată de experţi și comandanţi de rang înalt”, a menționat 
generalul Gorgan.

Tot în cadrul discursului, comandantul Armatei Naţi-
onale a mai adăugat că activitatea geniştilor este destul de 
solicitată şi în ţară, unde sunt implicaţi în misiuni de de-
minare. „Numai în acest an echipele de geniu ale armatei, 
formate inclusiv din militari ai batalionului Dumneavoastră, 
au distrus peste 7 mii de obiecte explozive. Și pentru aceasta 
aveţi respectul întregii societăţi și al conducerii ţării”, a afir-
mat igor Gorgan.

În cadrul activităţii de la Negreşti, cei mai buni militari 
au fost decoraţi cu distincţii ale Armatei Naţionale. După 
ceremonie, oaspeţii prezenţi la eveniment au avut ocazia să 
se familiarizeze cu echipamentul şi tehnica specială din do-
tarea unităţii.

Batalionul de Geniu „codru”, format la 16 octombrie 
1992 şi este prima unitate a Armatei Naţionale decorată, 
prin decret prezidenţial, cu ordinul de stat „credinţă Patri-
ei”, clasa i.

Inesa ȘPAC

serviciul militar l-a început aici în luna august 1992, 
în calitate de comandant companie pază.  Apoi au urmat  
funcțiile de şef stat major, comandant batalion, locțiitor co-
mandant de brigadă. Temelia succeselor ulterioare a fost cul-
tivată în Brigada ,,Ștefan cel mare”. Întrebat despre ce emoții 
îi răscolesc sufletul, fiind prezent la aniversarea unității, care 
a jucat un rol important în viața sa profesională, generalul 
igor Gorgan răspunde: ,,Pentru mine sunt emoții mari, căci 
aici mi-am petrecut tinerețea. Aici am crescut, am devenit 
matur și am ajuns ofițer”.

Aniversarea a 27 de ani de la fondare este un eveni-
ment important şi emoționant nu doar pentru comandanți 
şi superiori, dar şi pentru soldații care îşi exercită serviciul 
militar prin contract sau în termen. caporalul chicaroş, 
îndeplineşte serviciul în compania cercetare şi este unul 
dintre cei care înregistrează reuşite în activitatea mili-
tară. În cadrul ceremoniei a primit diploma de militar 
exemplar pentru finalizarea cu brio a serviciului militar. 
,,Este foarte bine în această unitate. Suntem mulți, camarazi 

buni, cot la cot trecem peste toate obstacolele. E o adevărată 
școală a bărbăției. Sunt mândru și bucuros că am ajuns să fiu 
aici”, a spus caporalul cristi chicaroş.

caporalul Dumitru musteață din compania autotunuri, 
susține că fiecare bărbat trebuie să-şi îndeplinească datoria 
față de Patrie şi a venit aici pentru realizarea acestei misiuni: 
,,Ziua unității este un eveniment de o importanță majoră nu 
doar pentru militarii pin contract, dar și pentru militarii în ter-
men. De ceva timp unitatea a devenit familia mea. Sunt mân-
dru că îndeplinesc serviciul militar în una din cele mai mari 
unități ale Armatei Naționale. Aduc mulțumiri superiorilor, 
comandanților!”

aprecieri pentru transmisionişti
Într-un cadru festiv, centrul de comunicaţii şi informa-

tică a marcat 27 de ani de la creare, în prezenţa comandan-
tului Armatei Naţionale, general de brigadă igor Gorgan. 
„Vă apreciez munca, serviciul și dedicaţia pentru meseria pe 
care v-aţi ales-o. Contez și mai departe pe motivaţia dumnea-
voastră și angajamentul de a transforma și moderniza dome-
niul în care activaţi, pentru că este unul indispensabil pentru 
procesul de transformare și modernizare a întregului sistem 
de apărare”, a spus generalul Gorgan.

distincţii binemeritate pentru genişti
În acelaşi ritm, şi Batalionul de Geniu „codru” a sărbă-

torit Ziua unităţii. Pe parcursul celor 27 de ani de activitate 
efectivul unității a depistat şi dezamorsat mii de muniții 
pe teritoriul republicii moldova, salvând numeroase vieți 
omeneşti. 

Istoria Batalionului Geniu este o parte 
integrantă a Armatei Naționale. Zeci 

de mii de obiecte explozive au fost 
neutralizate de militarii Batalionului 
de Geniu în misiuni internaţionale, 

inclusiv în misiunea KFOR din Kosovo, 
iar prestaţia lor a fost și este apreciată de 

experţi și comandanţi de rang înalt
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de menţinere a păcii, obiectivul dat fiind inclus în toate do-
cumentele strategice.

„Toate cele 11 contingente detașate în operaţiunea KFOR 
din Kosovo, începând cu anul 2014, au fost evaluate conform 
programului OCC și au primit calificativul „gata pentru mi-
siune”. Pentru noi este important să corespundem criteriilor 
de participare și ne pregătim cu multă seriozitate pentru acest 
test, instruindu-ne zilnic, atât în poligoanele din ţară, cât și de 
peste hotare, în cadrul exerciţiilor multinaţionale”.

Locotenent-colonelul sorin Bacalu din cadrul Direcţiei 
instruire întrunită şi doctrine afirmă că scopul propus de 
conferinţă este planificarea activităţilor pentru anii viitori, 
familiarizarea cu noile standarde impuse de occ şi NATo 
pentru tehnica şi echipamentele militare.

„Pentru prima dată în Republica Moldova se desfășoară 
o astfel de conferinţă. Aceasta este benefică în primul rând 
pentru crearea unor noi relaţii bilaterale și multinaţionale cu 
ţările partenere. De asemenea conferinţa dată deschide oferte 
pentru participarea la mai multe cursuri, care la rândul lor, se 
află sub egida programului OCC”, a menţionat sorin Baciu.

Grație planificării realizate calitativ este posibilă 
detaşarea militarilor Armatei Naţionale peste hotarele ţării 
şi dezvoltarea pe plan profesional, fapt ce îi va ajuta pe vii-
tor să îndeplinească misiunile de menţinere a păcii conform 
normelor impuse.

De notat că în luna iunie, curent, au fost evaluate, con-
form conceptului occ, două companii de infanterie moto-
rizată din cadrul Brigăzilor de infanterie motorizată „mol-
dova” şi „Dacia” de către 71 de evaluatori internaţionali din 
22 de ţări: Norvegia, Azerbaidjan, Germania, republica 
moldova, românia, Georgia, Ucraina, Austria, Finlanda, 
spania, Bosnia şi Herţegovina, croaţia, Franţa, marea Bri-
tanie, Qatar, italia, canada, sUA, macedonia de Nord, su-
edia şi iordania.

Participanţii la conferinţă au notat că militarii din cadrul 
Armatei Naţionale, care au fost evaluaţi, au dat dovadă de 
măiestrie şi pricepere, îndeplinind misiunile încredinţate. 
Prestația militarilor noştri a creat relaţii de încredere şi stimă 
față Armata Naţională şi ţările care au participat la evaluare.

Locotenent-colonelul Tomy Histiff, unul din experţii in-
ternaţionali, a precizat faptul că cei prezenţi la această confe-
rinţă, promovează interoperabilitatea dintre statele partenere, 
planifică acţiunile pentru anii viitori, în cadrul acestei confe-
rinţe. Totodată, şi-a exprimat gratitudinea că țara noastră a 
fost, în anul curent, gazda evenimentului. Despre militarii din 
Armata Națională, care au fost evaluaţi, a avut doar cuvinte 
de laudă, precizând că sunt foarte bine pregătiţi şi posedă o 
agilitate sporită, fapt ce asigură adaptarea rapidă şi eficientă la 
cerinţele solicitate de misiunile de menţinere a păcii.

Amintim că Armata Naţională s-a alăturat conceptului 
capabilităţilor operaţionale în anul 2008.

Sergent Gheorghe GuRău

Participanţii la conferinţă au notat că militarii din 
cadrul Armatei Naţionale, care au fost evaluaţi, au 
dat dovadă de măiestrie și pricepere, îndeplinind 
misiunile încredinţate. Prestația militarilor noștri 
a creat relaţii de încredere și stimă față de Armata 
Naţională și ţările care au participat la evaluare.

conceptul de capacităţi operaţionale (occ) a fost aprobat de 
şefii de stat şi de guvern la summit-ul de la Washington din 

1999. occ încearcă să îmbunătăţească interoperabilitatea forţelor 
partenere, luând în consideraţie lecţiile însuşite şi experienţa practi-
că obţinută din operaţiunile conduse de NATo. Astfel, consolidân-
du-le capacităţile operaţionale şi permiţându-i Alianţei să pună la 
dispoziţie pachete de forţă adaptate pentru a monta şi susţine orice 
alte operaţiuni conduse de NATo:

Prezent la conferinţă, locţiitorul şefului marelui stat major, co-
lonel octavian Varzari, a declarat că verificarea şi certificarea sub-
unităţilor Armatei Naţionale în conformitate cu standardele occ 
este o condiţie obligatorie pentru participarea în operaţiuni externe 

la chişinău s-a desfăşurat
conferinţa anuală de 
planificare a activităţilor 
conform conceptului 
capabilităţilor operaţionale 
(operational capability 
concept – occ). la 
eveniment au fost prezenţi 
71 de reprezentanţi ai 
ministerelor apărării din 
ţările ce au aplicat pentru 
verificarea capabilităţilor.
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Amintim că Armata Naţională s-a alăturat conceptului 
capabilităţilor operaţionale în anul 2008.
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„Rapid Trident-2019”

Octombrie  2019

scopul principal al exerciţiilor a fost studierea experienţei unităţilor în des-
făşurarea operaţiunilor de luptă conform standardelor NATo. Pentru prima 
dată în istoria parteneriatului militar, forţele armate ale Ucrainei şi statelor 
Unite au utilizat în unele situații cartuşe de luptă în locul  celor de manevră, 
astfel modelând condiţii apropiate celor de luptă.

Legenda manevrelor, pentru acţiuni comune, ale armatei ucrainene şi ame-
ricane a fost „agresiunea” şi „invazia” unui alt stat pe teritoriul Ucrainei. După 
ce au ocupat un anumit teritoriu, „omuleţii verzi” au organizat un loc de apăra-
re. sarcina unităţii ucrainean-americane a fost distrugerea inamicului din pozi-
ţie defensivă şi scoaterea din funcţiune a postului de comandă. La exerciţiile de 
tragere au participat, un pluton mecanizat al uneia dintre unităţile ucrainene şi 
un pluton de infanterie al forţelor armate americane. reglarea şi manevra prin 
focul de artilerie au fost realizate în comun de soldaţii ucraineni ai brigăzii a 
10-a de vânători de munte  şi de militari americani.

Exerciţiile multinaționale „rapid Trident-2019” au fost unele dintre cele 
mai mari manevre militare terestre internaţionale din estul Europei. La exerci-
ţiile curente au participat peste trei mii de militari din paisprezece ţări ale lumii. 
În timpul exerciţiilor fiind planificate utilizarea a peste două mii de arme şi şase 
sute de vehicule militare.

comandantul de batalion al forţelor armate americane, locotenent-colonel 
michael stars, menţionează că, „Aceste exerciţii reprezintă o descoperire majoră 
în relaţiile dintre NATO și Ucraina. În consecinţă, ei demonstrează compatibili-
tatea unităţilor militare ale ţărilor noastre” .

„Militarii moldoveni au participat la mai multe locuri de instrucţie împreună 
cu militarii parteneri din alte state, astfel obţinând cunoștinţe teoretice și practice 
pe care noi le vom implementa ulterior în procesul de instruire”, precizează co-
mandantul contingentului căpitan ivan carasiov.
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căpitan Petru Tutunaru, comandant pluton, a re-
latat că „Aceste exerciţii sunt foarte binevenite pentru 
militarii moldoveni și camarazii din alte ţări. Ținând 
cont de faptul că anual Republica Moldova detașează 
efective la astfel de exerciţii, putem deduce, că în așa 
mod sporește  nivelul de profesionalism în Armata Naţi-
onală. Aceste exerciţii au drept scop antrenarea și ulteri-
oara aplicare a cunoștinţelor în misiunile de menţinere 
a păcii la care participăm. Interacţiunea cu alte state, de 
asemenea, ajută la creșterea și fortificarea relaţiilor de 
încredere între state care ulterior vor coopera la îndepli-
nirea misiunilor”.

militarii Brigăzii „moldova”, participând la exerci-
ţii, au învăţat să contracareze ameninţările şi provocă-
rile hibride. În timpul exercițiului, personalul militar a 
fost antrenat într-o serie de activităţi de luptă, logistice 
şi umanitare. Un alt aspect interesant al exerciţiilor din 
acest an a fost evaluarea anumitor unităţi ale Forţelor 
Armate ale Ucrainei în cadrul programului de revizu-
ire şi feedback-ul conceptului de capacităţi operaţio-
nale NATo.

„Am participat la astfel de exerciţii precum securi-
zarea încăperilor utilizând lupta corp la corp sau CQB, 
evacuarea de pe câmpul de luptă a celor răniţi prin mai 
multe modalităţi, cum ar fi cel terestru și prin interme-
diul elicopterului”, a menţionat căpitan Nicolae Vesco, 
participant la exerciţiu.

„Obiectivul meu la acest exercițiu militar a fost acu-
mularea cunoștințelor și experienței practice. Utilitatea 
acestora este nemaipomenită. Am exersat noi modalități 
de acordare a primului ajutor medical și tehnici noi de 
evacuare a ostașilor răniți de pe câmpul de luptă”, a 
menționat sergent Paşevschi Victor. conform sursei 
citate acestea constituie cele mai importante proce-
dee care pot salva viața şi ulterior ajuta la îndeplinirea 
misiunii, iar cunoştințele dobândite în cadrul acestui 
exercițiu pot fi aplicate în cadrul exerciţiilor din Arma-
ta Națională.

De menţionat, că numărul participanţilor din acest 
an a ajuns la circa 3700 de militari şi acesta este în creş-
tere, iar efectivul Armatei Naţionale participă la acest 
exerciţiu începând cu anul 2007.

Sergent Gheorghe GuRău

16
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Penultima competiţie din sezonul 2019 s-a dovedit a fi 
campionatul Armatei Naţionale la minifotbal. Gazda 

turneului a fost desemnată Brigada de infanterie motorizată 
„Ștefan cel mare” din capitală, unde au venit cei mai buni fot-
balişti din toate garnizoanele militare, ca să dea lupta pentru 
cupă. Timp de câteva zile, cele 13 echipe s-au duelat pe teren, 
ca în finală să ajungă doar cei mai destoinici. Potrivit loco-
tenent-colonelului Vasile olednic, şef secţie pregătire fizică 
şi sport din cadrul Direcţiei instruire întrunită şi doctrine, 
campionatul din acest an a fost foarte echilibrat şi 10 echipe 
din cele 13 au avut şanse egale şi au meritat să ajungă în fina-
lă. cu toate acestea, din motiv că au participat şi trei echipe 
mai slab pregătite, în unele meciuri au fost înregistrate sco-
ruri mai puţin obişnuite pentru fotbal: 20:2, 24:1, 1:28...

După o luptă crâncenă, în competiţie au rămas patru 
echipe: infanteriştii din cele trei brigăzi şi geniştii din Ba-
talionul „codru”. În finala mică s-au întâlnit infanteriştii 
nordici cu cei de la sud. În rezultatul unui meci echilibrat, 
fotbaliştii Brigăzii „moldova” de la Bălţi şi-au adjudecat me-
daliile de bronz. 

Ultimul şi cel mai disputat meci a fost finala dintre echi-
pele Batalionului de geniu şi Brigăzii „Ștefan cel mare”, gaz-
da turneului. În urma unui duel interesant, care i-a ţinut în 
suspans pe toţi spectatorii până la fluierul final, cu un scor 
la limită, 2:1, au smuls victoria infanteriştii. Probabil, un 

merit important în această victorie, l-a avut şi galeria gaz-
delor, care şi-a susţinut echipa până la fluierul final. 

Dacă potenţialul marilor unităţi era previzibil, atunci 
echipa Batalionului „codru”, care a obţinut medaliile de ar-
gint, iar anul trecut a şi învins în competiţii, a fost comparată 
de către organizatori cu echipa de fotbal a micii islande, care 
a reuşit performanţe mari la campionatele internaţionale. 

După încheierea meciului final, ministrul Apărării Pa-
vel Voicu le-a înmânat celor mai buni sportivi trofeele bine-
meritate şi le-a urat noi performanţe în viitorele competiţii. 

Potrivit locotenent-colonelului Vasile olednic, printre 
scopurile de bază ale acestui campionat au fost promova-
rea modului sănătos de viaţă şi selectarea celor mai buni 
sportivi pentru echipa Armatei Naţionale, care va repre-
zenta instituţia la competiţiile orăşeneşti şi între structu-
rile de forţă.

Pe parcursul anului, în Armata Naţională se desfăşoară 
şapte evenimente sportive: campionate la minifotbal, volei, 
tenis de masă, cros şi haltere, şi două competiţii care se des-
făşoară cu armament şi echipament militar precum cupa 
ministrului Apărării şi cupa comandantului Armatei Naţi-
onale la Patrula militară.

se va încheia programul competiţional pentru acest an cu 
campionatul armatei la volei, ce va avea loc în luna noiembrie.

Căpitan Dmitrii VOSIMERIC  

Infanteriştii au ochit bine  
şi la ...minifotbal
n  Toamna este anotimpul, când Armata Naţională îşi încheie sezonul competiţiilor 

sportive. Se înmână ultimele cupe, medalii şi diplome celor mai buni, care au 
reuşit, pe parcursul anului, să-şi demonstreze măiestria prin sport. 

18 Oastea Moldovei
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de către organizatori cu echipa de fotbal a micii islande, care 
a reuşit performanţe mari la campionatele internaţionale. 

După încheierea meciului final, ministrul Apărării Pa-
vel Voicu le-a înmânat celor mai buni sportivi trofeele bine-
meritate şi le-a urat noi performanţe în viitorele competiţii. 

Potrivit locotenent-colonelului Vasile olednic, printre 
scopurile de bază ale acestui campionat au fost promova-
rea modului sănătos de viaţă şi selectarea celor mai buni 
sportivi pentru echipa Armatei Naţionale, care va repre-
zenta instituţia la competiţiile orăşeneşti şi între structu-
rile de forţă.

Pe parcursul anului, în Armata Naţională se desfăşoară 
şapte evenimente sportive: campionate la minifotbal, volei, 
tenis de masă, cros şi haltere, şi două competiţii care se des-
făşoară cu armament şi echipament militar precum cupa 
ministrului Apărării şi cupa comandantului Armatei Naţi-
onale la Patrula militară.

se va încheia programul competiţional pentru acest an cu 
campionatul armatei la volei, ce va avea loc în luna noiembrie.

Căpitan Dmitrii VOSIMERIC  

Infanteriştii au ochit bine  
şi la ...minifotbal
n  Toamna este anotimpul, când Armata Naţională îşi încheie sezonul competiţiilor 

sportive. Se înmână ultimele cupe, medalii şi diplome celor mai buni, care au 
reuşit, pe parcursul anului, să-şi demonstreze măiestria prin sport. 

18 Oastea Moldovei
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La Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun” 
 s-a marcat Ziua Pedagogului, în cadrul unei ceremonii solemne,  

şi 27 de ani la crearea instituţiei militare naţionale

Merite şi festivităţi
la academia Militară a Forţelor armate
sărbătoare dublă pentru Academia militară a Forţelor 

Armate „Alexandru cel Bun”. În cadrul unei ceremonii 
festive, efectivul de militari şi funcţionari, au marcat 27 de 
ani de la formarea unicei instituţii militare de învăţământ 
din ţară şi Ziua Pedagogului. În cadrul festivităţii  cei care 
s-au remarcat prin rezultate deosebite au fost menţionaţi 
prin ordinele ministrului Apărării şi comandantului (rec-
tor) al Academiei militare. cadrelor didactice li s-au adus 
mulţumiri pentru  contribuţia ce o au pentru pregătirea ofi-
ţerilor Armatei Naţionale şi eforturile ce le depun pentru ca 
ofiţerii pregătiţi în ţară să fie interoperabili cu camarazii din 
alte state, dar şi să se poată ralia armatelor moderne.  

Prezent la eveniment, secretarul de stat Vladimir iliev 
a remarcat aportul ce îl are instituţia naţională de apărare 
în instruirea studenţilor, doctoranzilor, dar şi a celor care 
urmează cursuri de carieră în cadrul acesteia.

„Academia Militară a Forţelor Armate  este unica insti-
tuţie din Republica Moldova care instruiește cadre militare 
în grad de ofiţer și oferă locuri de muncă garantate, în una 
din unităţile militare din ţară, la absolvirea acesteia. În ace-
lași timp oferă studii de specialitate în așa domenii ca infan-
terie, artilerie și transmisiuni. Cu ulterioare posibilităţi de 
accedere la masterat și doctorat în domeniul ales”, a precizat 
domnul iliev.
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Totodată, secretarul de stat al ministerului Apărării a 
remarcat că cei antrenaţi în procesul didactic îşi îndeplinesc 
obligaţiile cu dăruire de sine, fiind conştienţi că de calita-
tea efectivului instruit depinde viitorul Armatei Naţionale. 
În context, oficialul a îndemnat studenţii să-şi folosească 
capacităţile la maximum pentru a primi acel bagaj de cu-
noştinţe şi deprinderile practice necesare pentru a deveni 
buni profesionişti.  În aceeaşi ordine de idei, a concretizat că 
conducerea de vârf a ministerului Apărării şi marelui stat 
major este la curent cu toate procesele şi programele ce le 
implementează Academia militară şi depune eforturi  pen-
tru a face procesul instructiv şi mai calitativ.

„Cadrele didactice sunt chemate să transmită cunoștinţe 
și să inspire generaţia actuală de studenţi, au menirea să-i 
înveţe să gândească critic, să pună întrebări și împreună să 
găsească răspunsuri la cele mai mari provocări. Pentru că 
doar așa va evolua învăţământul militar, doar așa viitorii li-
deri se vor pregăti azi, ca să conducă armata ţării mâine”, a 
specificat Vladimir iliev.

colonel sergiu Plop, comandantul (rector) Academi-
ei militare a Forțelor Armate, şi-a exprimat gratitudinea 
pentru cei care şi-au jertfit din timpul personal pentru a fi 
alături de pedagogii şi studenţii militari în cadrul acestei ce-
remonii oficiale. comandantul a trecut în revistă cele mai 
importante evenimente ale ultimului an ce au marcat pro-
cesul de studii militare.  

„Peste 700 de cursanţi au absolvit Academia Militară 
în acest an la diferite cursuri, licenţă, masterat, cursuri de 
carieră, limbi străine. Au fost încheiate acorduri de cola-
borare cu instituţii de învățământ superior din ţară și de 
peste hotare. Academia Militară a fost supusă acreditării 
externe a programelor de studii, fapt ce ne va permite func-
ţionarea și dezvoltarea în continuare a acestei instituţii”, a 
reiterat rectorul Academiei militare.

În discuţie cu studenţii academiei, am sesizat faptul că 
majoritatea dintre ei, au optat pentru cariera militară din 
proprie iniţiativă. cât despre alegerea făcută, aceştia spun 
că nu-şi regretă nici un pic decizia care au luat-o cândva. 
Acum sunt convinşi că-i prinde de minune ţinuta milita-
ră, fiind decişi să-şi servească Patria şi fiind mulţumiţi de 
condiţiile de învăţământ şi oportunităţile pe care le oferă 
Academia militară.

cu ocazia sărbătorii zilei profesorului şi a zilei acade-
miei, studenţii au ţinut să menţioneze că cadrele didactice 
posedă la perfecţie materialul predat, utilizând cele mai ino-
vative metode de predare pentru însuşirea acestuia.

„Sunt mândru că am aplicat la această academie și în 
deosebi la specialitatea conducere a trupelor de comunicaţi 
și informatică. Simt un impuls în fiecare zi, din momentul 
în care am ajuns aici și sunt foarte mulţumit de alegerea 
făcută. Profesorii ne ghidează cu măiestrie și exactitate pe 
tărâmurile cunoștinţelor artei milităre”, a relatat student 
Vitalie rusu. 

completându-şi colegul, student Victor Postachi a 
spus următoarele: „Sunt sigur că părinţii tuturor studenţi-
lor, care fac studiile în această instituţie de învăţământ, sunt 
mândri de ei,  de alegerea pe care au făcut-o și, desigur, îi 
susţin în toate”.

Amintim că, Academia militară a Forţelor Armate 
„Alexandru cel Bun” a fost fondată la 3 octombrie 1992, 
având iniţial statutul de liceu, urmat de cel de colegiu şi 
institut, pentru ca în prezent să devină academie, în urma 
reformelor întreprinse de către conducerea instituţiei. Până 
în prezent, Academia militară a Forţelor Armate „Alexan-
dru cel Bun” a pregătit circa 1900 de ofiţeri la specialităţile: 
infanterie, artilerie, transmisiuni, grăniceri şi carabinieri.

Sergent  Gheorghe GuRău

Pînă în prezent, Academia Militară a Forţelor 
Armate “Alexandru cel Bun” a pregătit circa

1900  de ofiţeri la specialităţile: infanterie, 
artilerie, transmisiuni, grăniceri  

și carabinieri.
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n - Vă rog să vă prezentați...
- Mă numesc... și sunt Profesor  
la Academia Militară  
a Forțelor Armate (AMFA) 
„Alexandru cel Bun”

Da, cuvântul Profesor merită a 
fi scris mereu cu majusculă, iar 
când vorbim de o instituţie de 
învăţământ superior, implicit 
militară, această meserie se 
trăieşte cu şi mai multă mândrie. 
Sentimentul dat l-am surprins 
pe feţele şi în cuvintele celor mai 
apreciaţi profesori din AMFA. 
Calificativul nu-mi aparţine, e 
rezultatului unor evaluări anuale, 
ce implică părerea studenţilor, 
a colectivului pedagogic şi a 
superiorilor. Unii dintre profesori 
îşi menţin preţuirea ani la rând, 
alţii - în grafice săltăreţe, unii sunt 
cei mai iubiţi dintre pământeni, 
alţii - doar de studenţi sau de alţi 
colegi. 

Sunt profesor la Academia Militară...
Dacă punem la bază criteriul reuşitei studenților pentru anul 

de învățământ 2018-2019, s-a evidențiat disciplina  Leader-
ship, comunicare și relații civil-militare predată masteranzilor de 
dr. viorica leancă: „Explicația e simplă. Studenții la masterat au 
deja o experiență profesională, ei înțeleg mai bine importanța și 
realitățile conducerii, respectiv au o atitudine mai res-
ponsabilă, sunt mai implicați”. 

Doamna Leancă munceşte în academie de 
13 ani şi pentru a fi credibilă în fața auditoriu-
lui militar studiază mult, se perfecționează 
atât în țară, cât şi peste hotare, dar şi mult 
comunică cu studenții. Dânsa sugerează in-
sistent viitorilor comandanți de plutoane că 
corectitudinea, profunzimea gândului şi abor-
darea multilaterală a oricărei situații le va face 
munca mai productivă: „Eu mă simt împlinită când 
aflu că valorile promovate în timpul lecțiilor, inclusiv de la Filoso-
fie și logică militară, își găsesc utilizare în practica profesională a 
discipolilor, ceea ce înseamnă că sunt un îndrumător model, vorba 
scriitorului William Arthur Ward - Profesorul mediocru spune, 
profesorul bun explică, mentorul inspiră”.

22 Oastea Moldovei
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Transmisioniştii sunt ochi şi urechi la orele de Arta de 
comunicație pentru că locotenentul-colonel (r) veaceslav 
mirca nu este doar un teoretician, ci un practician iscusit: 
„Când e vorba să mergem la poligonul redus de la Bulboaca 
sunt foarte încântați, iar pentru a anima lecțiile teoretice fo-
losesc dezbaterile sau exerciții în care să extragă informația 
precisa din context. Ideea e că studenții de azi vor să obțină 
totul repede, iar dacă le punem răbdarea la încercare nu 

reușim prea multe”.
Domnul mirca a fost printre fon-

datorii catedrei de transmisiuni din 
academie şi a rămas în domeniu, 
pentru că vrea să contribuie la for-
marea tinerilor transmisionişti, 
chiar dacă procesul didactic ne-
cesită efort, timp şi dedicație mare 

pentru a fi la înălțimea cerințelor, 
mereu în evoluție.
Aceeaşi viziune o are şi cel mai co-

tat profesor în rândul studenților colonel (r) Gheorghe 
mereuță. Dânsul are o abordarea improprie vârstei şi me-
reu este în căutarea noului, impresionând ofițerii în devenire 
cu cunoştințe moderne, actuale în domeniul artei militare: 
„Subiectele despre război, tehnologii militare sunt pe interesul 
tinerilor bărbați și mă strădui să le satisfac curio-
zitatea. Deși m-aș bucura să mă surprindă și 
ei cu informații noi, dar se creează impresia 
că studenții sunt parcă speriați, stresați, 
inhibați. Evident îi încurajez, nu ridic vo-
cea la ei, îi provoc la deschidere, la polemici 
și lucrurile se schimbă de la an la an”. 

Domnul mereuță şi-a început activita-
tea didactică în 1993. De atunci şi până în 
prezent dânsul se străduie să-i facă pe studenți 
să gândească, să vadă raționamentul, căci „ ...fluxul 
de informații este mereu în schimbare, iar dacă știi să gândești, 
depășești orice obstacol. E adevărat că învățămintele, reperele 
din studenție sunt înțelese, folosite numai în activitatea ulteri-
oara, dar cu răbdarea treci și marea”.

Pentru artilerişti, autoritatea o reprezintă locotenent-
colonel (r) vladimir Gherman. Este sever, cu verticalitate 
şi autocritic: „Studenții sunt oglinda mea. Dacă ei nu reușesc, 
înseamnă că nu am folosit metodele sau limbajul accesibil lor. 
Mai mult, am observat că studenții criticați pentru anumite 
abateri, ulterior m-au respectat mai mult decât cei cu care nu 
am avut vreo confruntare”.

În opinia profesorului Gherman, 
AmFA pregăteşte ofițeri de succes, 
însă aceştia odată ajunşi în unitate 
au nevoie de condiții de dezvol-
tare, or la moment ele nu sunt 
tocmai motivante: „Noi organi-
zăm un proces instructiv proactiv, 
cu suficientă practică, ca studenții 
să-și dezvolte niște abilități profesiona-
le, deci nu sunt de acord cu reproșurile în 
adresa noastră, precum că promoțiile sunt necorespunzător 
pregătite pentru munca în unități”.

Ultimul criteriu de evaluare colegi-
ală, a scos în evidență numele colo-

nelului (r) vasile Gălățan. Timp 
de 15 ani cunoştințele profunde 
a tehnicii militare sunt trans-
mise cu iscusință generațiilor 
de studenți: „Însușim, exersăm 

atât cu tehnica sovietică, cât și cu 
cea nouă din dotarea armatei. Mai 

colaborăm cu instituțiile din exterior și 
facem apel la sursele media specializate pentru a fi în pas cu 
evoluția tehnicii militare”.

Lecțiile domnului Gălățan se desfăşoară într-un mod pri-
etenos, binevoitor şi mereu în jurul pieselor secționate,  în 
parcul de autovehicule sau pe câmp, iar pentru o eficiență 

mai înaltă foloseşte lucru în grup, lucru individual şi 
chiar jocuri, susține dânsul. 

Acestea sunt doar câteva nume de influență 
în Academia militară. Fiind o alegere subiecti-

vă, lista poate fi complet sau parțial diferită, mai 
scurtă sau mai lungă, în care să se regăsească 

toate cele 52 cadre didactice din instituție. cert 
e că nici o meserie nu poate fi însuşită complex, 

profund fără un pedagog, iar dacă el se face treptat 
tot mai puțin necesar, vorba lui Thomas carruthers, în-

seamnă că scopul a fost atins.

Liuba VICOL

În Armata Națională am venit cu scopul ca să 
mă schimb, să revăd anumite repere. Până la 

armată duceam un mod de viață, să zicem, puţin 
diferit. Mi-am propus să încep schimbările de la 

mine și armata mi-a oferit acest prilej
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De fapt, tânărul Andrei avea alte interese - a descoperit arta 
condeiului şi a scris necontenit pentru ziarele militare. Avea o 
listă de subiecte sugerate şi dânsul le desfăşura. Pentru munca 
depusă a fost premiat, chiar de general; a primit onorariu, dar 
şi avertizări: „În memorie mi-a rămas articolul critic în care am 
scris la ziarul din Grupul de Sud al Armatei  Sovietice, despre  
faptul că nu li se permitea ostașilor să facă fotografii și am avut 
o reacție aspră din partea locțiitorului comandantului unității 
noastre, pe motiv că nu m-am consultat cu ei înainte de a scrie 
articolul. Noroc că editorialul a fost publicat după ce m-am în-
tors din concediu, altfel nu se știe dacă mai beneficiam de el”.  

constantin vulpe, şef 
serviciu dezvoltare 

strategică a companiei Te-
leradio, a făcut armată în 
rimă albă nerimată. Vorba 
e că la catedra militară a 
însuşit infanteria, iar după 
un an de jurnalism, a fost 
repartizat într-o unitate de 
tanchişti în calitate de co-
mandant de pluton: „Pri-
ma întâlnire cu comandan-
tul regimentului a fost peni-
bilă. Dânsul tuna și fulgera 
pentru că i-a fost trimis un 
nespecialist, dar a doua zi mi-a pus pe masă trei cărți volumi-
noase și mi-a dat termen - o toamnă, să însușesc domeniul. 

Așa și a fost. Și pentru că eram comandant de pluton nu 
aveam voie să greșesc, or nota 2 a conducătorului, însemna nota 
2 pentru întreg efectivul din subordine. În acea perioadă nu era 
limită la combustibil, respectiv brăzdam cu tancul câmpurile de 
am ajuns să cunosc fiecare centimetru. Am reușit datorită efortu-
lui depus și susținerii colegilor de breaslă... poate nu ca un ofițer 
profesionist, care însușește meseria ani de zile, dar suficient cât să 
desfășurăm cu succes orice aplicație. Printre manevrele militare 
reușite, o pot numi pe cea în care am început în februarie în Ti-
raspol și am încheiat în martie în Nikolaev, Uсraina. În tot acest 
timp am depășit o mulțime de obstacole, am încărcat tancurile 
în vagoane, le-am trecut peste răul Bug, am atacat din mers un 
teritoriu întărit, așa cum ne-a fost misiunea”.

A îndrăgit atât de mult noua meserie, încât a refuzat ofer-
ta de a redeveni infanterist. Totuşi, peste ani, unitatea i-a pi-
cat greu la inimă, căci anume regimentul 83, cum avea să afle 
din presă, şi-a întors armele împotriva cetățenilor moldovei; 
anume tancurile acestui regiment au trecut podul la Tighina în 
1992: „Fiecare știre legată de unitatea în care mi-am făcut ser-
viciu militar mă durea mult și numai în vara acestui an mi-am 
luat inima în dinți și am mers într-acolo împreună cu fiul și încă 
câțiva apropiați. Le-am făcut o excursie de suflet și le-am povestit 
cu drag despre anii de armată din regimentul din Tiraspol”.

ion chiorpec, director radio muzical, pentru prima dată a fost 
strigat „soldat Chiorpec” în toamna anului 1977. Pe atunci nu 

avea nici cea mai vagă idee că va ajunge la capătul pământului, 
că va lupta cu gerul siberian şi că va avea o slujbă militară „pe 
muchie de cuțit”: „La Centrul militar din Chișinău ni s-a spus 
că vom merge la Moscova într-o unitate de elită. Odată ajunși în 
capitala rusă, am fost informați că urmează o altă escală - în Cita 
și apoi încă una - în Habarovsk, unde ninsoare ajungea până la 
genunchi, iar noi eram îmbrăcați sumar corespunzător toamne-
lor din Moldova. În sfârșit am făcut un popas în regiunea Amur, 
orașul Blagoveșcensk pentru școala tânărului ostaș. După o lună 
a urmat o altă instruire - profund militară, iar în paralel, pentru 
că eram muzician și posedam mai multe instrumente muzicale, 
am cântat în fanfara militară. A fost o provocare crudă să cânt la 
-30°-50°C. Pentru că nu eram adaptați suficient nu ne salvau nici 
cojoacele foarte călduroase. Un an mai târziu temperatura -30°C 
ne părea floare la ureche”. Totuşi, e greu să-ți imaginezi o viață 
cu mâncare ostăşească modestă, la temperaturi extrem de joase 
şi manevre militare constante în câmp: „Dacă atingeai tehnica 
militară cu mână ne înmănușată, rămâneai lipit de ea. Am avut 
cazuri multe de degerături. Ceea ce ne ajuta era crezul că apăram 
hotarele țării, cum era atunci”. 

După jumătate de an tânărul ostaş chiorpec a mers în 
ținutul Primorie, lângă oceanul Pacific. condițiile climaterice 
au devenit mai blânde, dar nu şi condițiile de muncă: „Trupele 
de sacrificiu, cum eram numiți, veneau ca suport pentru grăni-
ceri. Ne aflam la ultimul punct al căii ferate chineze, unde exis-
tau trei linii de apărare. La fiecare jumătate de lună desfășuram 
manevre militare, am însușit chineza și eram instruiți să intero-
găm chinezii, în caz de-i prindem sau să răspundem la întrebă-
rile de bază ale chinezilor. Dormeam în cazărmi semiîncălzite 
și îmbrăcați pentru a fi mereu gata în caz de necesitate. Apropo, 
militarii din Moldova erau repartizați la punctele cheie de asigu-
rare, pentru că erau mai disciplinați, mai responsabili compara-
tiv chiar și cu băștinașii, ne explicau superiorii”.

Dincolo de furia naturii şi duritatea serviciului militar 
ion chiorpec, fiind o fire artistică, a avut ochi pentru locurile 
pitoreşti din zonă şi a fost fericit să cunoască cel mai perfor-
mant armament al timpului: „Mulți din colegii mei nu suportau 
bubuiturile perpetue, pe când eu, fiind un împătimit al armelor, 
eram bucuros să aflu atât de multe despre tehnica militară”. 

Tot în armată eroul nostru s-a împrietenit cu disciplina, 
devenindu-i principiu de viața alături de măsura bunului simț, 
ce indica calea cea dreaptă - calea de mijloc, a conchis dl ion 
chiorpec.

 
ce-am făcut prin acest articol?.. Am răscolit memorii ne-

răsculate, am cunoscut oamenii din radio din altă perspectivă, 
am manifestat un gest de recunoştință pentru instituția, care 
apropie Armata Națională de radioascultători şi îi spunem La 
Mulți Ani!

Liuba VICOL

Mai întâi a fost automatul,  
...apoi microfonul

veaceslav Gheorgheşenco, directorul radio moldova, a 
fost printre ultimii studenți înrolați în armata sovietică, 

respectiv a purtat uniforma militară doar un an şi două luni: 
„Unitatea noastră deservea Academia Militară a Forțelor Antia-
eriane din Rusia. Aici se afla practic toată tehnica din domeniu: 
de la cele mai vechi la cele mai noi aparataje, puse la dispoziția 
studenților militari. Destul de des ne vizitau colonei și generali, 
interesați de condițiile de studii. Eu în calitatea mea de operator 
la stație antiaeriană trebuia să am grijă de buna funcționare a 
tehnicii”. 

Din discuție cu dl Gheorghişenco am înțeles că armata a 
fost oarecum uşoară şi în mod sigur intelectuală: „Deși vorbim 
de o structură de forță, pentru anumite domenii condițiile au 
fost destul de liberale. Bunăoară, noi, cei 25 de basarabeni, ne-
am abonat la primele reviste cu grafie latină - Literatura şi arta 
și Glasul. Eu fiind un cititor înrăit de mic copil, m-am bucurat 
enorm de această oportunitate”. 

Aliniere, drepți!.. Înainte marş!.. Terci, cartofi - sunt cuvin-
tele care şi acum răsună în urechile lui andrei viziru, re-

dactor-prezentator, chiar dacă au trecut 42 de ani de la arma-
tă. Dorul de casă, de părinți, de prieteni le-a păstrat cu sfințenie 
timp de doi ani, cât a soldățit în Ungaria: „Am fost oarecum 
norocos să văd civilizație chiar pe atunci. Cazărmile noastre se 
aflau în centrul orașului Gyor - provocarea era mare, respectiv ne 
comportam impecabil ca să profitam de puținul timp liber și să 
vizităm zona pitorească”.

militarul Viziru avea o funcție - radiotelefonist, dar a ma-
nevrat mai puțin cu stația radio, pentru că, făcând parte din 
subunitatea de construcție, trebuia să repare toate stricăciunile 
din unitate şi de multe ori în timpul manevrelor militare. ceea 
ce a fost cu adevărat dur în armată se numeşte relații neregu-
lamentare, pe care le-a trăit pe pielea proprie în primul an de 
armată: „Se întâmpla mai mult seara după ce superiorii plecau 
din unitate. Ostașii mai experimentați veneau cu tot felul de co-
menzi întru satisfacerea orgoliului propriu și distracția altora. 
Când am ajuns și eu într-o poziție similară, nu mi-am permis 
comportament discriminatoriu față de noii veniți, dar profitam 
de mai multă libertate și, de exemplu, mai șmecheream cu înde-
plinirea serviciilor la bucătărie”.

n Luna octombrie, în context naţional, se încheie 
mereu cu sărbătoare, deja de 89 de ani. Cea 
mai sprintenă clădire din vârful Telecentrului, 
cu multipli ochi de cercetaş şi cu auzul mai fin 
ca Găselniţa, îşi serbează ziua de naştere. Se 
numeşte simplu, dar sugestiv - Radio Moldova. 
În toţi aceşti ani a găzduit evenimente şi 
oameni, vocile cărora s-au răspândit şi păstrat 
în inimile multor pământeni. Mai mult, ultimii 
26 de ani a oferit un loc confortabil şi Armatei 
Naţionale. Astfel, duminică de duminică 
dimineţile sunt mai patriotice la postul de radio 
naţional, iar rudele, prietenii şi alţi ascultători - 
mai informaţi, mai liniştiţi şi mai curioşi despre 
viaţa militară. 
Apropo de curiozitate... ea m-a făcut să-
mi îndrept atenţia spre trecutul militar al 
colaboratorilor radio de gen masculin. O parte 
din bărbaţii din radio au îndeplinit serviciu 
militar în armata sovietică. Chiar dacă au trecut 
peste 30 de ani, amintirile despre armată parcă 
mai ieri au fost brăzdate. Câteva dintre ele le 
propunem în continuare.
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De fapt, tânărul Andrei avea alte interese - a descoperit arta 
condeiului şi a scris necontenit pentru ziarele militare. Avea o 
listă de subiecte sugerate şi dânsul le desfăşura. Pentru munca 
depusă a fost premiat, chiar de general; a primit onorariu, dar 
şi avertizări: „În memorie mi-a rămas articolul critic în care am 
scris la ziarul din Grupul de Sud al Armatei  Sovietice, despre  
faptul că nu li se permitea ostașilor să facă fotografii și am avut 
o reacție aspră din partea locțiitorului comandantului unității 
noastre, pe motiv că nu m-am consultat cu ei înainte de a scrie 
articolul. Noroc că editorialul a fost publicat după ce m-am în-
tors din concediu, altfel nu se știe dacă mai beneficiam de el”.  

constantin vulpe, şef 
serviciu dezvoltare 

strategică a companiei Te-
leradio, a făcut armată în 
rimă albă nerimată. Vorba 
e că la catedra militară a 
însuşit infanteria, iar după 
un an de jurnalism, a fost 
repartizat într-o unitate de 
tanchişti în calitate de co-
mandant de pluton: „Pri-
ma întâlnire cu comandan-
tul regimentului a fost peni-
bilă. Dânsul tuna și fulgera 
pentru că i-a fost trimis un 
nespecialist, dar a doua zi mi-a pus pe masă trei cărți volumi-
noase și mi-a dat termen - o toamnă, să însușesc domeniul. 

Așa și a fost. Și pentru că eram comandant de pluton nu 
aveam voie să greșesc, or nota 2 a conducătorului, însemna nota 
2 pentru întreg efectivul din subordine. În acea perioadă nu era 
limită la combustibil, respectiv brăzdam cu tancul câmpurile de 
am ajuns să cunosc fiecare centimetru. Am reușit datorită efortu-
lui depus și susținerii colegilor de breaslă... poate nu ca un ofițer 
profesionist, care însușește meseria ani de zile, dar suficient cât să 
desfășurăm cu succes orice aplicație. Printre manevrele militare 
reușite, o pot numi pe cea în care am început în februarie în Ti-
raspol și am încheiat în martie în Nikolaev, Uсraina. În tot acest 
timp am depășit o mulțime de obstacole, am încărcat tancurile 
în vagoane, le-am trecut peste răul Bug, am atacat din mers un 
teritoriu întărit, așa cum ne-a fost misiunea”.

A îndrăgit atât de mult noua meserie, încât a refuzat ofer-
ta de a redeveni infanterist. Totuşi, peste ani, unitatea i-a pi-
cat greu la inimă, căci anume regimentul 83, cum avea să afle 
din presă, şi-a întors armele împotriva cetățenilor moldovei; 
anume tancurile acestui regiment au trecut podul la Tighina în 
1992: „Fiecare știre legată de unitatea în care mi-am făcut ser-
viciu militar mă durea mult și numai în vara acestui an mi-am 
luat inima în dinți și am mers într-acolo împreună cu fiul și încă 
câțiva apropiați. Le-am făcut o excursie de suflet și le-am povestit 
cu drag despre anii de armată din regimentul din Tiraspol”.

ion chiorpec, director radio muzical, pentru prima dată a fost 
strigat „soldat Chiorpec” în toamna anului 1977. Pe atunci nu 

avea nici cea mai vagă idee că va ajunge la capătul pământului, 
că va lupta cu gerul siberian şi că va avea o slujbă militară „pe 
muchie de cuțit”: „La Centrul militar din Chișinău ni s-a spus 
că vom merge la Moscova într-o unitate de elită. Odată ajunși în 
capitala rusă, am fost informați că urmează o altă escală - în Cita 
și apoi încă una - în Habarovsk, unde ninsoare ajungea până la 
genunchi, iar noi eram îmbrăcați sumar corespunzător toamne-
lor din Moldova. În sfârșit am făcut un popas în regiunea Amur, 
orașul Blagoveșcensk pentru școala tânărului ostaș. După o lună 
a urmat o altă instruire - profund militară, iar în paralel, pentru 
că eram muzician și posedam mai multe instrumente muzicale, 
am cântat în fanfara militară. A fost o provocare crudă să cânt la 
-30°-50°C. Pentru că nu eram adaptați suficient nu ne salvau nici 
cojoacele foarte călduroase. Un an mai târziu temperatura -30°C 
ne părea floare la ureche”. Totuşi, e greu să-ți imaginezi o viață 
cu mâncare ostăşească modestă, la temperaturi extrem de joase 
şi manevre militare constante în câmp: „Dacă atingeai tehnica 
militară cu mână ne înmănușată, rămâneai lipit de ea. Am avut 
cazuri multe de degerături. Ceea ce ne ajuta era crezul că apăram 
hotarele țării, cum era atunci”. 

După jumătate de an tânărul ostaş chiorpec a mers în 
ținutul Primorie, lângă oceanul Pacific. condițiile climaterice 
au devenit mai blânde, dar nu şi condițiile de muncă: „Trupele 
de sacrificiu, cum eram numiți, veneau ca suport pentru grăni-
ceri. Ne aflam la ultimul punct al căii ferate chineze, unde exis-
tau trei linii de apărare. La fiecare jumătate de lună desfășuram 
manevre militare, am însușit chineza și eram instruiți să intero-
găm chinezii, în caz de-i prindem sau să răspundem la întrebă-
rile de bază ale chinezilor. Dormeam în cazărmi semiîncălzite 
și îmbrăcați pentru a fi mereu gata în caz de necesitate. Apropo, 
militarii din Moldova erau repartizați la punctele cheie de asigu-
rare, pentru că erau mai disciplinați, mai responsabili compara-
tiv chiar și cu băștinașii, ne explicau superiorii”.

Dincolo de furia naturii şi duritatea serviciului militar 
ion chiorpec, fiind o fire artistică, a avut ochi pentru locurile 
pitoreşti din zonă şi a fost fericit să cunoască cel mai perfor-
mant armament al timpului: „Mulți din colegii mei nu suportau 
bubuiturile perpetue, pe când eu, fiind un împătimit al armelor, 
eram bucuros să aflu atât de multe despre tehnica militară”. 

Tot în armată eroul nostru s-a împrietenit cu disciplina, 
devenindu-i principiu de viața alături de măsura bunului simț, 
ce indica calea cea dreaptă - calea de mijloc, a conchis dl ion 
chiorpec.

 
ce-am făcut prin acest articol?.. Am răscolit memorii ne-

răsculate, am cunoscut oamenii din radio din altă perspectivă, 
am manifestat un gest de recunoştință pentru instituția, care 
apropie Armata Națională de radioascultători şi îi spunem La 
Mulți Ani!

Liuba VICOL

Mai întâi a fost automatul,  
...apoi microfonul

veaceslav Gheorgheşenco, directorul radio moldova, a 
fost printre ultimii studenți înrolați în armata sovietică, 

respectiv a purtat uniforma militară doar un an şi două luni: 
„Unitatea noastră deservea Academia Militară a Forțelor Antia-
eriane din Rusia. Aici se afla practic toată tehnica din domeniu: 
de la cele mai vechi la cele mai noi aparataje, puse la dispoziția 
studenților militari. Destul de des ne vizitau colonei și generali, 
interesați de condițiile de studii. Eu în calitatea mea de operator 
la stație antiaeriană trebuia să am grijă de buna funcționare a 
tehnicii”. 

Din discuție cu dl Gheorghişenco am înțeles că armata a 
fost oarecum uşoară şi în mod sigur intelectuală: „Deși vorbim 
de o structură de forță, pentru anumite domenii condițiile au 
fost destul de liberale. Bunăoară, noi, cei 25 de basarabeni, ne-
am abonat la primele reviste cu grafie latină - Literatura şi arta 
și Glasul. Eu fiind un cititor înrăit de mic copil, m-am bucurat 
enorm de această oportunitate”. 

Aliniere, drepți!.. Înainte marş!.. Terci, cartofi - sunt cuvin-
tele care şi acum răsună în urechile lui andrei viziru, re-

dactor-prezentator, chiar dacă au trecut 42 de ani de la arma-
tă. Dorul de casă, de părinți, de prieteni le-a păstrat cu sfințenie 
timp de doi ani, cât a soldățit în Ungaria: „Am fost oarecum 
norocos să văd civilizație chiar pe atunci. Cazărmile noastre se 
aflau în centrul orașului Gyor - provocarea era mare, respectiv ne 
comportam impecabil ca să profitam de puținul timp liber și să 
vizităm zona pitorească”.

militarul Viziru avea o funcție - radiotelefonist, dar a ma-
nevrat mai puțin cu stația radio, pentru că, făcând parte din 
subunitatea de construcție, trebuia să repare toate stricăciunile 
din unitate şi de multe ori în timpul manevrelor militare. ceea 
ce a fost cu adevărat dur în armată se numeşte relații neregu-
lamentare, pe care le-a trăit pe pielea proprie în primul an de 
armată: „Se întâmpla mai mult seara după ce superiorii plecau 
din unitate. Ostașii mai experimentați veneau cu tot felul de co-
menzi întru satisfacerea orgoliului propriu și distracția altora. 
Când am ajuns și eu într-o poziție similară, nu mi-am permis 
comportament discriminatoriu față de noii veniți, dar profitam 
de mai multă libertate și, de exemplu, mai șmecheream cu înde-
plinirea serviciilor la bucătărie”.

n Luna octombrie, în context naţional, se încheie 
mereu cu sărbătoare, deja de 89 de ani. Cea 
mai sprintenă clădire din vârful Telecentrului, 
cu multipli ochi de cercetaş şi cu auzul mai fin 
ca Găselniţa, îşi serbează ziua de naştere. Se 
numeşte simplu, dar sugestiv - Radio Moldova. 
În toţi aceşti ani a găzduit evenimente şi 
oameni, vocile cărora s-au răspândit şi păstrat 
în inimile multor pământeni. Mai mult, ultimii 
26 de ani a oferit un loc confortabil şi Armatei 
Naţionale. Astfel, duminică de duminică 
dimineţile sunt mai patriotice la postul de radio 
naţional, iar rudele, prietenii şi alţi ascultători - 
mai informaţi, mai liniştiţi şi mai curioşi despre 
viaţa militară. 
Apropo de curiozitate... ea m-a făcut să-
mi îndrept atenţia spre trecutul militar al 
colaboratorilor radio de gen masculin. O parte 
din bărbaţii din radio au îndeplinit serviciu 
militar în armata sovietică. Chiar dacă au trecut 
peste 30 de ani, amintirile despre armată parcă 
mai ieri au fost brăzdate. Câteva dintre ele le 
propunem în continuare.
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străzile capitalei cu denumiri militare

Pe 14 octombrie sărbătorim de mai mulți ani Hramul 
capitalei. Știați că oraşul chişinău are cca 900 de străzi? V-ați 
întrebat vreodată câte dintre ele sunt denumite în cinstea milita-
rilor sau ale unor evenimente în domeniu?

o scurtă analiză la acest capitol ne propune sergiu catara-
ga, colaborator ştiințific în cadrul centrului de cultură şi istorie 
militară: „Cei mai prezenți, din acest punct de vedere, se pare că 
sunt voievozii, care erau, în primul rând, comandanți de oști, cum 
ar fi Ștefan cel Mare, Alexandru cel Bun, Mihai Viteazul, Vasile 
Lupu, Mircea cel Bătrân ș.a. Un anumit număr de străzi poar-
tă numele unor militari din războiul civil (Gr. Kotovski, S. Lazo, 
M. Frunză) sau din războiul II Mondial (F. Tolbuhin, A. Belski,  
N. Berzarin) ori în cinstea militarilor, care au contribuit la unirea 
din 1918 (P. Halippa, I. Inculet, G. Pântea).”

mai puţin întâlnite, în toponimicul străzilor din capitală, 
sunt numele militarilor, care şi-au dat viața în războiul de pe 
Nistru. E adevărat că procedura de numire şi, mai ales, de rede-
numire a unei străzi, este una anevoioasă. Potrivit consilierului 
municipal ion Ștefăniță inițiativele, venite din partea societății, 
sunt analizate de comisia municipală pentru reglementarea ur-
bonimicilor, iar consiliul municipal ia o decizie finală. Însă, în 
ultimii ani nu au existat adresări de acest fel, a concretizat dl 
Ștefăniță.

De fapt, până acum nu există o delimitare clară dintre 
polițiştii, colaboratorii fostului KGB şi militarii, propriu zis, care 
au luptat în acea perioadă, a specificat dl cataraga: „În Cartea 
Memoriei avem o listă comună a eroilor noștri, fie că au fost vo-
luntari din cadrul politiei, ai armatei, care au format prima uni-
tate de militari Tiras-Tighina, fie cei cu un statut neclar. Întâmplă-
tor ne-am dat seama ca s-a omis această clasificare în funcție de 
grupul de apartenență și de aceea ne-am propus să redeschidem 
proiectul, onorând astfel și în mod separat eroii militari.” 

cravata are rădăcini militare 

Pe 18 octombrie marcăm Ziua internațională a cravatei, o cale de acces pentru succes, ne sugerează 
oscar Wilde: „Un nod de cravată bine făcut, este primul pas în viață.”

Ei bine, istoria acestui accesoriu pentru gât începe cu mii de ani în urmă în china. soldații chinezi purtau 
ceva similar cravatei ca un simbol de onoare pentru armata primului împărat al chinei - Qin shih Huang. 

cravata s-a regăsit şi în armata romană pe perioada împăratului Traian. cucerirea militară a Daciei a fost 
comemorată printr-o coloana de marmură, pe care pot fi observaţi mii de soldați cu diferite tipuri de fulare. se 
consideră a fi un semn de onoare al luptătorilor de excepție.

cravata modernă, răspândită prin Europa, a fost lansată în timpul războiului de Treizeci de Ani (1618-1648), 
atunci când baticul, purtat de mercenari croaţi, a atras atenţia  parizienilor. În jurul anului 1646 regele Luis al 
XiV-lea a constatat ca îi place acest tip de eşarfă şi a adoptat-o ca un accesoriu la îmbrăcăminte, obligatorie pen-
tru întâlniri regale. Pentru a onora croații, i-a dat numele de „La cravate” – un nume folosit în Franța şi astăzi. 

Un alt fel de accesoriu pentru gât al anilor 1710-1800 era aşa numitul „stoc”. Acesta era un element a ţinutei 
militare, din piele, dantelată la spate, ce proteja vasele sanguine de atacurile săbiilor sau ale baionetelor. 

De-a lungul timpului dimensiunile, formele şi materialul utilizat pentru confecţionarea cravatelor erau foar-
te diferite, la fel ca şi tipurile de noduri. Bunăoară, în Armata Națională se poartă cravate din ţesătură combinată 
de culoare gri şi neagră în funcție de grade şi tipul uniformelor militare. 

 
Liuba VICOL

matematica în şi pentru armată
Două numere fac matematica cea mai fericită: 15 şi 10, căci 

anume pe 15 octombrie ea se simte regină şi primeşte 
elogii - e Ziua mondială a matematicii. 

Această materie este indispensabilă, implicit pentru ar-
mată, încă din perioada elenistică. Grecia Antică a excelat în 
folosirea matematicii pentru a produce atât arme militare uni-
ce, cât şi devastatoare. Elenii au creat bărci, turnuri şi obiecte 
de artilerie. 

contribuții matematice substanțiale s-au înregistrat şi în 
al Doilea război mondial. Bunăoară, bombă atomică nu s-ar 
fi descoperit fără faimoasa ecuație E = mc2 a lui Albert Einste-
in, avansarea aeronavei şi a radarului nu ar fi fost posibile fără 
marea Britanie sau sistemul avansat de criptare Enigma nu ar 
fi fost cunoscut fără implicarea lui Arthur scheribus. Această 
descoperire importantă a ajutat aliații să prezică mişcarea fă-
cută de forțele inamice.

Exemplele pot continua pe măsură ce ne apropiem de 
prezent şi de fiece dată matematica îşi confirmă rolul cheie în 
dezvoltarea tehnologiei militare. 

Apropo, îndrăznim să spunem că cea mai matematică 
meserie militară este artileria. confirmă ipoteza locotenent-
colonelul Dumitru Parfeni, şef secție artilerie, J3 Direcția 
operații: „Artileriștii însușesc mai mult matematica aplicativă 
comparativ cu transmisioniștii sau infanteriștii. E adevărat că 
astăzi sunt programe specializate, ce face munca în domeniu 
mult mai ușoară.”
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străzile capitalei cu denumiri militare

Pe 14 octombrie sărbătorim de mai mulți ani Hramul 
capitalei. Știați că oraşul chişinău are cca 900 de străzi? V-ați 
întrebat vreodată câte dintre ele sunt denumite în cinstea milita-
rilor sau ale unor evenimente în domeniu?

o scurtă analiză la acest capitol ne propune sergiu catara-
ga, colaborator ştiințific în cadrul centrului de cultură şi istorie 
militară: „Cei mai prezenți, din acest punct de vedere, se pare că 
sunt voievozii, care erau, în primul rând, comandanți de oști, cum 
ar fi Ștefan cel Mare, Alexandru cel Bun, Mihai Viteazul, Vasile 
Lupu, Mircea cel Bătrân ș.a. Un anumit număr de străzi poar-
tă numele unor militari din războiul civil (Gr. Kotovski, S. Lazo, 
M. Frunză) sau din războiul II Mondial (F. Tolbuhin, A. Belski,  
N. Berzarin) ori în cinstea militarilor, care au contribuit la unirea 
din 1918 (P. Halippa, I. Inculet, G. Pântea).”

mai puţin întâlnite, în toponimicul străzilor din capitală, 
sunt numele militarilor, care şi-au dat viața în războiul de pe 
Nistru. E adevărat că procedura de numire şi, mai ales, de rede-
numire a unei străzi, este una anevoioasă. Potrivit consilierului 
municipal ion Ștefăniță inițiativele, venite din partea societății, 
sunt analizate de comisia municipală pentru reglementarea ur-
bonimicilor, iar consiliul municipal ia o decizie finală. Însă, în 
ultimii ani nu au existat adresări de acest fel, a concretizat dl 
Ștefăniță.

De fapt, până acum nu există o delimitare clară dintre 
polițiştii, colaboratorii fostului KGB şi militarii, propriu zis, care 
au luptat în acea perioadă, a specificat dl cataraga: „În Cartea 
Memoriei avem o listă comună a eroilor noștri, fie că au fost vo-
luntari din cadrul politiei, ai armatei, care au format prima uni-
tate de militari Tiras-Tighina, fie cei cu un statut neclar. Întâmplă-
tor ne-am dat seama ca s-a omis această clasificare în funcție de 
grupul de apartenență și de aceea ne-am propus să redeschidem 
proiectul, onorând astfel și în mod separat eroii militari.” 

cravata are rădăcini militare 

Pe 18 octombrie marcăm Ziua internațională a cravatei, o cale de acces pentru succes, ne sugerează 
oscar Wilde: „Un nod de cravată bine făcut, este primul pas în viață.”

Ei bine, istoria acestui accesoriu pentru gât începe cu mii de ani în urmă în china. soldații chinezi purtau 
ceva similar cravatei ca un simbol de onoare pentru armata primului împărat al chinei - Qin shih Huang. 

cravata s-a regăsit şi în armata romană pe perioada împăratului Traian. cucerirea militară a Daciei a fost 
comemorată printr-o coloana de marmură, pe care pot fi observaţi mii de soldați cu diferite tipuri de fulare. se 
consideră a fi un semn de onoare al luptătorilor de excepție.

cravata modernă, răspândită prin Europa, a fost lansată în timpul războiului de Treizeci de Ani (1618-1648), 
atunci când baticul, purtat de mercenari croaţi, a atras atenţia  parizienilor. În jurul anului 1646 regele Luis al 
XiV-lea a constatat ca îi place acest tip de eşarfă şi a adoptat-o ca un accesoriu la îmbrăcăminte, obligatorie pen-
tru întâlniri regale. Pentru a onora croații, i-a dat numele de „La cravate” – un nume folosit în Franța şi astăzi. 

Un alt fel de accesoriu pentru gât al anilor 1710-1800 era aşa numitul „stoc”. Acesta era un element a ţinutei 
militare, din piele, dantelată la spate, ce proteja vasele sanguine de atacurile săbiilor sau ale baionetelor. 

De-a lungul timpului dimensiunile, formele şi materialul utilizat pentru confecţionarea cravatelor erau foar-
te diferite, la fel ca şi tipurile de noduri. Bunăoară, în Armata Națională se poartă cravate din ţesătură combinată 
de culoare gri şi neagră în funcție de grade şi tipul uniformelor militare. 

 
Liuba VICOL

matematica în şi pentru armată
Două numere fac matematica cea mai fericită: 15 şi 10, căci 

anume pe 15 octombrie ea se simte regină şi primeşte 
elogii - e Ziua mondială a matematicii. 

Această materie este indispensabilă, implicit pentru ar-
mată, încă din perioada elenistică. Grecia Antică a excelat în 
folosirea matematicii pentru a produce atât arme militare uni-
ce, cât şi devastatoare. Elenii au creat bărci, turnuri şi obiecte 
de artilerie. 

contribuții matematice substanțiale s-au înregistrat şi în 
al Doilea război mondial. Bunăoară, bombă atomică nu s-ar 
fi descoperit fără faimoasa ecuație E = mc2 a lui Albert Einste-
in, avansarea aeronavei şi a radarului nu ar fi fost posibile fără 
marea Britanie sau sistemul avansat de criptare Enigma nu ar 
fi fost cunoscut fără implicarea lui Arthur scheribus. Această 
descoperire importantă a ajutat aliații să prezică mişcarea fă-
cută de forțele inamice.

Exemplele pot continua pe măsură ce ne apropiem de 
prezent şi de fiece dată matematica îşi confirmă rolul cheie în 
dezvoltarea tehnologiei militare. 

Apropo, îndrăznim să spunem că cea mai matematică 
meserie militară este artileria. confirmă ipoteza locotenent-
colonelul Dumitru Parfeni, şef secție artilerie, J3 Direcția 
operații: „Artileriștii însușesc mai mult matematica aplicativă 
comparativ cu transmisioniștii sau infanteriștii. E adevărat că 
astăzi sunt programe specializate, ce face munca în domeniu 
mult mai ușoară.”
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