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7
n viAțA MiLitAră

Cetatea de Nord 2019 
exerciţiu de amploare  
la nordul ţării
Preşedintele Republicii Moldova,  
Comandant Suprem al Forţelor Armate  
Igor Dodon, ministrul Apărării Victor Gaiciuc, 
şeful Marelui Stat Major, general de brigadă 
Igor Gorgan, şi corpul de comandă al Armatei 
Naţionale, au inspectat exerciţiul tactic  
cu trupe în teren „Cetatea de Nord 2019”. 

17 „Misiune îndeplinită”  
pe final de an 
Militarii contingentului KFOR-11  
au revenit acasă

KFOR-12 continuă misiunea 
de menţinere a păcii  
„Aproximativ 500 de ofiţeri şi subofiţeri 
ai Armatei Naţionale au fost, până în prezent, 
parte a operaţiunii KFOR. Toţi aceşti militari, 
prin specificul funcţiilor pe care le-au executat, 
au demonstrat că instituţia de apărare a Republicii 
Moldova a antrenat şi trimis în Kosovo personal 
calificat, interoperabil cu armatele altor ţări, 
care ştie să acţioneze cu exactitate, precizie 
şi profesionalism în orice situaţie”.

14

n iStOrie MiLitAră
Bătălia de la Baia (1467)    
După preluarea tronului Moldovei în 
anul 1457, Ștefan cel Mare a căutat să 
îmbunătăţească relaţiile sale cu regele 
Poloniei, Cazimir al IV-a Jagello (1447-1492). 
La 4 aprilie 1459 este încheiat tratatul de 
la Overchelăuţi, prin care Ștefan cel Mare 
recunoscându-se vasal al regelui polonez a 
obţinut în schimb îndepărtarea principalului 
său adversar la tronul Moldovei, Petru Aron. 

22

20 actorul, care se visează 
OFiţeR!
Actorul Constantin Haret este pasionat de 
militărie şi chiar şi-a dorit o carieră militară 

19
n ArMAtA şi SOCietAteA

Un gest mărinimos  
la Pepeni
Ministrul Apărării Victor Gaiciuc, de câţiva 
ani, în memoria tatălui său, profesor de 
matematică, încurajează şi stimulează cei 
mai sârguincioşi elevi din şcoala natală – 
Liceul Teoretic „Alexandru Agapie”  
din satul Pepeni, raionul Sîngerei.  

n eveNiMeNt
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Soldatul reprezintă  
                   esenţa armatei!

Interviul ministrului Apărării  
Victor Gaiciuc

– Domnule  ministru, aţi revenit în sistemul militar 
după o absenţă de mai bine de un deceniu. S-au schimbat 
multe între timp? 

– mai întâi de toate vreau să fac o precizare. chiar dacă 
am plecat din armată, oricum am păstrat armata în suflet. 
Şi cei care au optat pentru  cariera militară mă vor înţele-
ge. De fapt, pleci din sistemul militar, dar armata nu pleacă 
din tine. Aşa s-a întâmplat şi cu mine, chiar dacă fizic eu 
nu eram aici, duceam dorul armatei, asemenea copilului 
ce poartă dorul părintelui. relaţia dintre mine şi armată a 
fost şi este una specială, asemenea tatălui şi copilului. Şi aici 
țin să menţionez că ne-am înţeles bine şi anterior şi sper că 
şi acum vom realiza aceeaşi comunicare instituţională. Eu 
cred, şi mi-aş dori ca armata, militarii care fac parte din ea, 
să aibă încredere în mine. Numai aşa se formează o echipă 
şi se pot realiza lucruri mari.

– Care vor fi accentele de bază în actualul mandat?
– Şi în perioada precedentului mandat şi în cadrul actua-

lului guvern chicu am acordat şi voi acorda prioritate solda-
tului. ostaşii sunt copiii noştri, iar eu ca ministru al Apărării 
am menirea să fiu ca un tată pentru ei. soldatul reprezintă 
esenţa armatei. Putem noi să avem cei mai buni generali, dar 
dacă nu există şi soldaţi la fel de buni, nu vom înregistra suc-
cese. Aşa că eu pun mai întâi accentul în structura militară 
pe soldat şi, respectiv, voi cere tuturor să facă acelaşi lucru, 
începând de la sergent şi terminând cu generalul. Voi avea 
grijă ca soldatul să fie echipat, hrănit, odihnit şi asigurat cu 
tot ceea ce se cuvine. cei care au urmărit activitatea mea, de 
când am acces în funcția de ministru al Apărării, şi-au făcut 
concluziile de rigoare. Am solicitat ca să iau masa împreu-
nă cu ostaşul, să mănânc ceea ce mănâncă ostaşul, să discut 
într-o atmosferă neformală. Apropo, aceleaşi doleanțe le-a 
avut şi comandantul suprem al Forțelor Armate, Preşedin-
tele republicii moldova, domnul igor Dodon, după vizite-
le făcute în Armata Națională. masa cu ostaşii s-a servit şi 

pentru a afla anumite probleme direct de la ei, fără interme-
diari. mai mult decât atât eu mi-am exprimat disponibilita-
tea de a-l asculta personal pe fiecare soldat dacă acesta are o 
problemă, comunicând ostaşilor inclusiv numărul meu de 
telefon şi oferindu-le posibilitatea să mă sune la direct.

Totodată, vreau să vă asigur că relația noastră va fi utili-
zată exclusiv spre binele Armatei Naționale. oare nu aceasta 
îşi doresc toți?

– Mulți din militarii care vă cunosc şi-au pus mari 
speranțe în revenirea Dvs. în armată şi anume sub aspec-
tul protecției sociale a militarilor şi membrilor familiilor 
lor. Ce măsuri planificați să întreprindeți pentru a redresa 
situația la acest capitol?

– După 2009 încoace s-au întreprins o serie de acțiuni 
care prin esența lor erau îndreptate nu pentru binele Arma-
tei Naționale şi a militarilor ce servesc țării, dar împotriva 
acestora. Au fost o serie de măsuri îndreptate spre anularea 
dreptului la tratamentul balneo-sanatorial, asigurarea cu 
spațiu locativ acordat în proprietate privată, anularea re-
compensei pentru rația alimentară, majorarea stagiului de 
pensionare etc. Nu ştiu cum cred alții, dar eu am impresia 
că militarilor li s-au creat condiții pentru ca ei să plece be-
nevol. Alta e întrebarea cine în această perioadă a lucrat nu 
în favoarea armatei, dar în defavoarea ei.
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Acum e mult mai dificil să reîntorci privilegiile anulate, 
se cere voința politică a deputaților. sper că se va acumu-
la numărul necesar de voturi pentru a susține inițiativele 
noastre. Eu nu o singură dată am afirmat că este anormal 
ca militarul să se dedice 20-30 de ani Armatei Naționale 
cu toate rigorile ei speciale, iar la final să fie lăsat în drum. 
optez pentru faptul ca militarii care au servit țara 25 de ani 
să poată privatiza spațiul locativ de serviciu acordat pentru 
un preț accesibil. Adică să creăm condiții ca militarul să-şi 
poată permite să achite suma necesară. Dacă nu se reuşeşte 
prima variantă aş spera ca militarul să aibă posibilitatea să 
privatizeze locuința la sinecostul acesteia.

– Ce importanţă veţi acorda pregătirii de luptă în cali-
tate de ministru al Apărării?

– Fiind militar de carieră, cunosc ce înseamnă pregătirea 
de luptă pentru un militar. Aşa că sunt pe aceeaşi lungime 
de undă cu militarii şi voi atrage o atenție deosebită aces-
tui aspect. Probabil, ați observat atenția care am acordat-o 
pregătirii de luptă în cadrul ultimelor aplicații desfăşurate. 
Vreau să precizez că ştiu la ce trebuie să atrag atenția atunci 
când se face o simulare a unor acțiuni de luptă şi pot indica 

aspectele la care trebuie să se muncească. concomitent, îmi 
fac şi unele concluzii de ce ar avea nevoie militarii implicați 
în antrenamente pentru ca lucrurile să decurgă mai bine, 
să-şi poată îndeplini şi mai calitativ misiunea. În context, 
vreau să-i asigur că vor avea toată susținerea mea pentru 
a face față tuturor provocărilor asemenea armatelor mo-
derne. iar cu o asemenea abordare, cred sincer că Armata 
Națională are viitor!

Folosindu-mă de ocazia că suntem în perioada săr-
bătorilor de iarnă vreau să-i felicit pe toţi cei care cred 
în Armata Naţională şi în viitorul acesteia. vă îndemn în 
2020 să luaţi cu Dvs. doar gândurile bune, speranţa într-
un viitor mai luminos şi dragostea de viaţă. Debarasaţi-
vă de necazuri şi lăsaţi-le ca o reminiscenţă a anului ce 
pleacă în istorie. Fie ca noul an să vă aducă doar buna 
dispoziţie şi bucurii. La mulţi ani!

– Vă urăm succese în activitatea Dvs. şi vă muțumim 
pentru amabilitatea de a ne acorda acest interviu.

Pentru conformitate:
locotenent-colonel Sergiu LECA
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Cetatea de Nord 
2019

n Preşedintele Republicii Moldova, 
Comandant Suprem  
al Forţelor Armate Igor Dodon,  
ministrul Apărării Victor Gaiciuc, 
şeful Marelui Stat Major,  
general de brigadă Igor Gorgan, 
şi corpul de comandă al Armatei 
Naţionale, au inspectat exerciţiul 
tactic cu trupe în teren  
„Cetatea de Nord 2019”. 

exerciţiu de amploare la nordul ţării

Consider că astfel de exerciţii militare sunt necesare. 
Noi fiind un stat neutru nu avem de gând să 
luptăm cu nimeni, dar Armata Naţională trebuie 
să fie pregătită. ...Vreau să vă mulţumesc pentru 
profesionalismul de care aţi dat dovadă şi sunt 
ferm convins că aceşti fii ai Patriei sunt capabili să 
asigure pacea.

”
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„Consider că astfel de exerciţii militare sunt necesare. Noi 
fiind un stat neutru nu avem de gând să luptăm cu nimeni, 
dar Armata Naţională trebuie să fie pregătită. Există conso-
lidarea echipei sub conducerea noului ministru, care este un 
profesionist. Activitatea eficientă şi cooperarea dintre diferite 
elemente şi subunităţi din cadrul exerciţiului a primit califica-
tivul bun. Vreau să vă mulţumesc pentru profesionalismul de 
care aţi dat dovadă şi sunt ferm convins că aceşti fii ai Patriei 
sunt capabili să asigure pacea. Astfel de exerciţii sunt bineve-
nite pentru a menţine capacitatea de apărare a ţării şi fie ca 
aceste cunoştinţe să le folosiţi doar la exerciţii de acest gen”, a 
declarat comandantul suprem.

ministrul Apărării Victor Gaiciuc, la rândul său, a apre-
ciat prestaţia militarilor, remarcând pregătirea excelentă a 
efectivului participant la „cetatea de Nord 2019”. ministrul 
Apărării s-a referit şi la profesionalismul comandanţilor, 
implicaţi în pregătirea şi desfăşurarea antrenamentelor. 

„Aceste exerciţii sunt necesare în primul rând pentru a 
pregăti rezervele Armatei Naţionale. Pregătirea profesionistă 
a militarilor este un proces treptat, iar astfel de exerciţii vor 

deveni o normă în anul care vine. În această ordine de idei, 
conducerea Armatei Naţionale îşi propune ca astfel de exerci-
ţii să fie efectuate de cel puţin 2 ori pe an şi în măsura posibi-
lităţilor. Sunt ferm convins că soldaţii au rămas mulţumiţi de 
reuşitele obţinute şi desigur au notat pentru ei multe lucruri 
noi”, a menţionat Victor Gaiciuc.

comandantul batalionului 11 infanterie motorizată ma-
ior sergiu Grumeza, conducătorul superior de tragere din 
cadrul Brigăzii „moldova”, a relatat că scopul acestui exerci-
ţiu a fost închegarea subunităţilor de luptă şi instruirea efec-
tivului în termen şi prin contract conform unui scenariu.

„Scopul principal al acestor exerciţii tactice este pregă-
tirea, antrenarea, perfecţionarea şi verificarea capacităţilor 
subunităţilor de a planifica şi desfăşura acţiuni militare inde-
pendent şi întrunit, potrivit unor ipoteze şi planuri posibile.”

scenariul aplicaţiei tactice cu trageri de luptă în com-
ponenţa companiei de infanterie „cetatea de Nord 2019”, 
are drept obiectiv antrenarea efectivului pentru îndeplinirea 
misiunilor şi sarcinilor pe timp de pace, în situaţii de criză 
sau la acţiuni antiteroriste.

La antrenamente au participat peste 365 de militari în 
termen şi prin contract din cadrul Brigăzii de in-

fanterie motorizată „moldova”, Batalionului cu Destinaţie 
specială „Fulger”, regimentului de aviaţie, Batalionului de 
Artilerie şi Bazei de Păstrare a combustibilului a Armatei 
Naționale. Împreună au avut ca obiectiv dezvoltarea abili-
tăţilor efectivului pentru îndeplinirea misiunilor pe timp de 
pace, în situaţii de criză sau la acţiuni antiteroriste.

În cadrul acestei activităţi au fost executate numeroa-
se acţiuni tactice printre care se numără revista de front a 
tehnicii militare, briefingul de informare şi acţiuni ale efec-
tivului la diferite locuri de instruire, totodată şi evacuarea 
răniţilor pe cale aeriană, prin intermediul elicopterului de 
tip mi-2, acordarea ajutorului medical, trecerea zonei con-
taminate şi plantarea minelor. 

Aceste exerciţii sunt necesare în 
primul rând pentru a pregăti 
rezervele Armatei Naţionale. 
Pregătirea profesionistă a militarilor 
este un proces treptat, iar astfel de 
exerciţii vor deveni o normă în anul 
care vine. 

”
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În procesul de pregătire pentru luptă, de rând cu tactica, 
un rol important îi revine şi instrucţiei focului. studierea 
aprofundată şi cunoaşterea exemplară a tuturor tipurilor de 
arme, aflate în dotarea Armatei Naţionale, e datoria directă 
a comandanţilor de toate nivelurile.

Îndeplinirea reuşită a situaţiilor de instruire pe timpul 
tragerilor de luptă se asigură prin următoarele trepte:

- pregătirea temeinică a efectivului la instrucţie focului;
- competenţa metodică calitativă a comandanţilor, pla-

nificarea corectă şi la timp a instrucţiei focului;
- asigurarea unei baze materiale şi de instrucţie moder-

nă, ce permite crearea diferitor situaţii tactice prin marcarea 
cu ţinte şi desfăşurarea cu subunităţi a şedinţelor complexe 
la toate capitolele instrucţiei focului;

- succesiunea strictă a executării exerciţiilor.
În toate situaţiile de luptă, eficacitatea tragerilor cu ar-

mamentul de infanterie şi maşinilor de luptă este subordo-
nată acţiunii tactice şi se obţine prin: declanşarea focului 
prin surprindere, rapiditatea şi precizia în execuţie, con-
centrarea oportună a focului asupra obiectivelor prioritare, 
consum redus de muniţii, precum şi conducerea unitară şi 
fermă a acestuia.

compania de infanterie motorizată este o subunitate 
din componenţa Batalionului de infanterie motorizată, ce 
are în dotare transportatorul amfibiu blindat pentru depla-
sarea efectivului pe câmpul de luptă. Pe TAB sunt instalate 
mitraliere de calibru mare pentru susţinerea cu focul infan-
teriei pe timpul ducerii luptei.

Astfel, maşinile de luptă din dotarea subunităţilor de 
infanterie, permit operarea în medii cu temperaturi extrem 

de scăzute şi extrem de înalte, precum şi în orice tip de te-
ren. De-a lungul anilor, acestea au fost  periodic testate şi 
evaluate din punct de vedere tehnic la centrele de instrui-
re, în condiţii de exploatare severe, iar rezultatele obţinute 
în urma testării au confirmat viabilitatea şi  performanţele 
sale de excepţie.  Prin dotarea marilor unităţi şi a unităţilor 
de infanterie cu maşini de luptă, capabilităţile structurilor 
de tip companie, batalion cresc considerabil, iar tacticile, 
tehnicile şi procedurile de ducere a luptei înregistrează şi 
mari succese.

căpitan Petru Tutunaru care a îndeplinit funcţia de co-
mandant pluton infanterie în cadrul acestui exerciţiu susţi-
ne: „Soldaţii-novici nu au avut posibilitatea să cunoască une-
le momente specifice doar armatei. Milităria în sine este un 
lucru dificil, dar cu dedicaţia de care au dat dovadă în cadrul 
acestui exerciţiu şi în serviciul de zi cu zi, aceşti militari în ter-
men vor suplini cu siguranţă rândurile armatei profesioniste. 
Poţi ajunge departe dacă ai ce apăra, iar dacă ai un scop bine 
stabilit, orice piedici le treci cu brio. Armata, în procesul său 
de instruire, are astfel de tehnici de antrenare care la finele 
anului de instruire a soldatului îl va ajuta la dezvoltarea pro-
prie ca cetăţean demn de această ţară”.

Participanţii la acest exerciţiu şi anume militarii în ter-
men, au spus că nu a fost aşa de greu cum pare la prima 
vedere.

„Tragerile propriu zise au fost uşoare fapt ce se datorează 
antrenamentelor din ultimele 2 săptămâni. Antrenamentele, 
deşi au fost grele, acestea au adus un rezultat foarte bun. La 
finele acestui exerciţiu am avut doar sentimente de bucurie şi 
mândrie, fiindcă eu împreună cu camarazii mei am îndepli-
nit misiunea exerciţiului şi anume am respins atacul inami-
cului condiţionat”, a relatat soldat Vitalie Borodavca.

În aceeaşi ordine de idei, soldat Vladislav Vrednic sus-
ţine următoarele: „Armata înseamnă să ai mereu activităţi 
noi şi interesante care în viaţa civilă nu prea ai tangenţe, iar 
greutăţile care apar în cale ajută la fortificarea militarului şi 
educarea unui adevărat apărător al patriei”.

La exerciţiu au participat tunuri antitanc mT-12, instala-
ţii antiaeriene ZU 23-2, sistemul de artilerie 9P 140 Uragan, 
aruncătoare de grenade sPG-9, rPG-7, mitraliere KPVT, 
DŞK şi PKT, cu utilizarea mijloacelor blindate TAB-71 m, 
BTr-70, BTr-60, BrDm-2, mTLB, maşinilor militare de 
transport de tip KrAZ-250, KAmAZ, ZiL, GAZ, UrAL, 
m1083 şi plantatorului de mine tractat PmZ-4.

La finalul exerciţiului, igor Dodon a apreciat prestaţia 
militarilor în cadrul exerciţiului, iar ministrul Apărării Vic-
tor Gaiciuc a declarat că a rămas mulţumit de felul cum au 
acţionat ofiţerii, subofiţerii şi ostaşii la locurile de instruire.

„cetatea de Nord 2019” face parte din planul pregătirii 
de luptă al Armatei Naţionale pentru anul curent. Acestea 
reprezintă un element important în sistemul de instruire al 
Armatei Naţionale, care contribuie la menţinerea unui nivel 
optim al pregătirii profesionale a militarilor şi al capacităţii 
de luptă a subunităţilor.

Locotenent Gheorghe GURĂU

13Decembrie  2019

Scopul principal al acestor exerciţii 
tactice este pregătirea, antrenarea, 
perfecţionarea şi verificarea 
capacităţilor subunităţilor de a 
planifica şi desfăşura acţiuni militare 
independent şi întrunit, potrivit unor 
ipoteze şi planuri posibile. 

”
Maior Sergiu GRUMEzA  

Comandantul Batalionului 11 Infanterie Motorizată
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Aproximativ 500 de ofiţeri şi subofiţeri ai Armatei Naţionale 
au fost, până în prezent, parte a operaţiunii KFOR. Toţi aceşti 

militari, prin specificul funcţiilor pe care le-au executat, 
au demonstrat că instituţia de apărare a Republicii Moldova 
a antrenat şi trimis în Kosovo personal calificat, interoperabil 

cu armatele altor ţări, care ştie să acţioneze cu exactitate, precizie 
şi profesionalism în orice situaţie

KFOR-12 continuă misiunea  
de menţinere a păcii
n Republica Moldova, în calitate de stat membru ONU, participă la unele operaţiuni 

sub egida ONU. Astfel, detaşând militarii moldoveni în zonele instabile din punct 
de vedere al securităţii. Anul 2003 şi anume începutul acestuia, a permis Republicii 
Moldova să contribuie activ la misiunile internaţionale sub patronajul ONU în 
Liberia, Côte d’Ivoire, Sudanul de Sud, Republica Centrafricana şi desigur Kosovo.

ministrul Apărării Victor Gaiciuc şi-a exprimat gratitudinea faţă 
de Guvernului italiei şi celui al statelor Unite ale Americii, care au spri-
jinit contingentele Armatei Naţionale la compartimentul instruire, de-
taşare şi asigurare logistică în teatrul de operaţii din Kosovo.

„Aproximativ 500 de ofiţeri şi subofiţeri ai Armatei Naţionale 
au fost, până în prezent, parte a operaţiunii KFOR. Toţi aceşti militari, 
prin specificul funcţiilor pe care le-au executat, au demonstrat că institu-
ţia de apărare a Republicii Moldova a antrenat şi trimis în Kosovo per-
sonal calificat, interoperabil cu armatele altor ţări, care ştie să acţioneze 
cu exactitate, precizie şi profesionalism în orice situaţie”, a menţionat 
Victor Gaiciuc.

comandantul contingentului KFor-12, locotenent-colonelul ion 
cozaru a adus la cunoştinţă câteva detalii ce ţin de aspectele organizato-
rice cu privire la detaşarea militarilor în această misiune. „La data de 10 
decembrie curent, Armata Naţională a detaşat 40 de militari în misiunea 
de menţinere a păcii din Kosovo. Participarea efectivului Armatei Naţio-
nale în asemenea operaţiuni de menţinere a păcii sunt foarte importante 
deoarece Republica Moldova participă la menţinerea securităţii în regiu-
ne. Participanţii la astfel de activităţi au posibilitatea să se dezvolte în plan 
profesional şi să obţină din misiune de experienţă pe care o vor putea apli-
ca în unităţile de unde vin. Asemeni colegilor din alte contingente, înainte 
de detaşare, suntem instruiţi la diferite activităţi. Întreg contingentul a fost 
instruit în Germania, la Hohenfels. Pregătirea, nemijlocită pentru detaşa-
re, a început în luna iunie şi a durat 21 de zile. Cu 2 luni înainte de plecare, 
cu toţi militarii preconizaţi, pentru această misiune, am trecut pregătirea 
teoretică şi integrare colectivă. Scopul acestei pregătiri a fost înţelegerea cât 
mai coerentă a faptului că în această misiune sunt diferiţi factori umani 
care trebuie percepuţi. După plecarea oricărui contingent, inclusiv al nos-
tru, începe selectarea următorului”.

maior Alexandru Procopciuc îndeplinindu-şi obligaţiunile de co-
mandant grupă geniu, ce i-au fost încredinţate anterior, s-a remarcat 
în prima sa misiune în 2016. Acest fapt a permis să mai participe la 
această misiune şi în cadrul acestui contingent. 

„În această misiune am fost ales în aceeaşi postură ca şi prima dată şi 
anume comandant grupă geniu. La prima misiune am avut provocări să 
cercetăm terenul privind prezenţa obiectelor explozive rămase în urma 
conflictului, fiind în teren muntos şi greu accesibil. Deşi era dificil am 
făcut faţă provocărilor. Militarii din subordine au pregătirea şi  instruirea 
necesară pentru a executa cu abnegaţie misiunile. 

La data de 9 decembrie 2019 în cadrul ceremoniei de 
detaşare a noului contingent KFor 12, Prim-minis-

trul republicii moldova ion chicu a declarat: „Operaţiu-
nea KFOR, desfăşurată în conformitate cu rezoluţia 1244 a 
Consiliului de Securitate ONU, reprezintă dorinţa noastră 
de a ne alătura ţărilor care contribuie la securitatea regiona-
lă şi internaţională şi de a demonstra că dispunem de ofiţeri 
şi subofiţeri profesionişti a căror pregătire a fost testată în tea-
trele de operaţii. Aceşti militari sunt mândria noastră şi noi, 
cei care reprezentăm Guvernul, dar şi cetăţenii Republicii 
Moldova, le purtăm respectul şi le admirăm curajul.”

Ambasadoarea italiei în ţara noastră, Valeria Biagiotti, 
la rândul ei, a adus la cunoştinţă că italia exprimă înalta 
sa apreciere pentru disponibilitatea republicii moldova 
de a participa, alături de contingentul italian, la operaţiu-
nea, ce continuă să aibă un rol important la garantarea su-
veranităţii regionale şi siguranţei în Europa. „Apreciem mult 
profesionalismul şi competenţa militarilor moldoveni, precum 
şi capacitatea lor de integrare şi interacţiune cu militarii itali-
eni”, a adăugat ambasadoarea.

 (Forţele din Kosovo) 
este o forţă militară 
condusă de NATO  

cu scopul menţinerii păcii şi a unei 
împrejurări paşnice în Kosovo fiind 
sub administraţia ONU după 
sfârşitul războiului din Kosovo.

kfor

28de naţiuni contribuie  
cu trupe la misiunea KFor

de state 
membre nato20

state, membre ale
Parteneriatului pentru Pace8
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„Aproximativ 500 de ofiţeri şi subofiţeri ai Armatei Naţionale 
au fost, până în prezent, parte a operaţiunii KFOR. Toţi aceşti militari, 
prin specificul funcţiilor pe care le-au executat, au demonstrat că institu-
ţia de apărare a Republicii Moldova a antrenat şi trimis în Kosovo per-
sonal calificat, interoperabil cu armatele altor ţări, care ştie să acţioneze 
cu exactitate, precizie şi profesionalism în orice situaţie”, a menţionat 
Victor Gaiciuc.

comandantul contingentului KFor-12, locotenent-colonelul ion 
cozaru a adus la cunoştinţă câteva detalii ce ţin de aspectele organizato-
rice cu privire la detaşarea militarilor în această misiune. „La data de 10 
decembrie curent, Armata Naţională a detaşat 40 de militari în misiunea 
de menţinere a păcii din Kosovo. Participarea efectivului Armatei Naţio-
nale în asemenea operaţiuni de menţinere a păcii sunt foarte importante 
deoarece Republica Moldova participă la menţinerea securităţii în regiu-
ne. Participanţii la astfel de activităţi au posibilitatea să se dezvolte în plan 
profesional şi să obţină din misiune de experienţă pe care o vor putea apli-
ca în unităţile de unde vin. Asemeni colegilor din alte contingente, înainte 
de detaşare, suntem instruiţi la diferite activităţi. Întreg contingentul a fost 
instruit în Germania, la Hohenfels. Pregătirea, nemijlocită pentru detaşa-
re, a început în luna iunie şi a durat 21 de zile. Cu 2 luni înainte de plecare, 
cu toţi militarii preconizaţi, pentru această misiune, am trecut pregătirea 
teoretică şi integrare colectivă. Scopul acestei pregătiri a fost înţelegerea cât 
mai coerentă a faptului că în această misiune sunt diferiţi factori umani 
care trebuie percepuţi. După plecarea oricărui contingent, inclusiv al nos-
tru, începe selectarea următorului”.

maior Alexandru Procopciuc îndeplinindu-şi obligaţiunile de co-
mandant grupă geniu, ce i-au fost încredinţate anterior, s-a remarcat 
în prima sa misiune în 2016. Acest fapt a permis să mai participe la 
această misiune şi în cadrul acestui contingent. 

„În această misiune am fost ales în aceeaşi postură ca şi prima dată şi 
anume comandant grupă geniu. La prima misiune am avut provocări să 
cercetăm terenul privind prezenţa obiectelor explozive rămase în urma 
conflictului, fiind în teren muntos şi greu accesibil. Deşi era dificil am 
făcut faţă provocărilor. Militarii din subordine au pregătirea şi  instruirea 
necesară pentru a executa cu abnegaţie misiunile. 

La data de 9 decembrie 2019 în cadrul ceremoniei de 
detaşare a noului contingent KFor 12, Prim-minis-

trul republicii moldova ion chicu a declarat: „Operaţiu-
nea KFOR, desfăşurată în conformitate cu rezoluţia 1244 a 
Consiliului de Securitate ONU, reprezintă dorinţa noastră 
de a ne alătura ţărilor care contribuie la securitatea regiona-
lă şi internaţională şi de a demonstra că dispunem de ofiţeri 
şi subofiţeri profesionişti a căror pregătire a fost testată în tea-
trele de operaţii. Aceşti militari sunt mândria noastră şi noi, 
cei care reprezentăm Guvernul, dar şi cetăţenii Republicii 
Moldova, le purtăm respectul şi le admirăm curajul.”

Ambasadoarea italiei în ţara noastră, Valeria Biagiotti, 
la rândul ei, a adus la cunoştinţă că italia exprimă înalta 
sa apreciere pentru disponibilitatea republicii moldova 
de a participa, alături de contingentul italian, la operaţiu-
nea, ce continuă să aibă un rol important la garantarea su-
veranităţii regionale şi siguranţei în Europa. „Apreciem mult 
profesionalismul şi competenţa militarilor moldoveni, precum 
şi capacitatea lor de integrare şi interacţiune cu militarii itali-
eni”, a adăugat ambasadoarea.

 (Forţele din Kosovo) 
este o forţă militară 
condusă de NATO  

cu scopul menţinerii păcii şi a unei 
împrejurări paşnice în Kosovo fiind 
sub administraţia ONU după 
sfârşitul războiului din Kosovo.

kfor

28de naţiuni contribuie  
cu trupe la misiunea KFor

de state 
membre nato20

state, membre ale
Parteneriatului pentru Pace8

Decembrie  2019
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Grupa mea este constituită din 7 militari. Obiectele ex-
plozibile sunt active şi din nefericire aşteaptă persoana nea-
tentă. Am avut pregătiri în Germania unde ne-am antrenat 
nemijlocit pentru această misiune. Prezenţa noastră la cen-
trul multinaţional de pregătire Mission Rehearsal Exercises 
(MRE /MRX), a permis să ne antrenăm în condiţii cât mai 
apropiate de mediul în care vom acţiona. Pregătirea pentru 
detaşare, ce a inclus cursuri de pregătire diversă, cât şi primi-
rea şi ajustarea echipamentului, a luat sfârşit. Suntem gata 
să executăm misiunea”.

Una din subunităţile care participă la această misiune 
este cea de transmisiuni care are drept obiectiv primordial 
asigurarea cu legătură dintre militari. Locotenent major 
ion Laşcu execută serviciul în centrul comunicaţii şi in-
formatică al marelui stat major, iar în misiune este plani-
ficat ca operator radio superior. 

„În această misiune atribuţiile mele sunt de a  efec-
tua legătura radio a mijloacelor de comunicaţii ce sunt în 
cadrul contingentului, prezenţa şi mentenanţa acestora. 
Criteriile de selectare au fost depunerea raportului pe cale 
ierarhică, punctarea conform funcţiilor deţinute anterior şi 
anume Forţele de Menţinere a Păcii din stânga Nistrului, 
fapt ce m-a ajutat să acumulez mai multe puncte faţă de 
ceilalţi candidaţi. Am aşteptări faţă de această misiune ca 
şi orice alt militar, de a acumula cunoştinţe noi şi de a efec-
tua schimb de experienţă. Distanţa nu este o încercare grea, 
am trecut prin aceasta anterior, când mă aflam în Forţele 
de Menţinere a Păcii, iar familia şi rudele s-au obişnuit”, 
ne relatează plutonier Fiodor caraman, care aflându-se la 
funcţia de bază ca instructor sanitar, în misiune va execu-
ta aceleaşi atribuţii. 

„Misiune îndeplinită” pe final de an 
Militarii contingentului KFOR-11 au revenit acasă
n Încă 40 de militari moldoveni şi-au încheiat mandatul de pacificatori în cadrul operaţiunii 

KFOR din Kosovo. Este vorba de contingentul KFOR-11, care la 16 decembrie a revenit 
acasă şi a raportat „Misiune îndeplinită!”.

COmpONeNţA 
CONTiNgeNTUlUi miliTAr 
Al repUbliCii mOldOvA

33
militari

un pluton  
de inFanterie 

uşoară

7
militari

o echipă  
de geniu  

(eod)

1
oFiţer

oFiţer  
de stat-major 
(meteorolog)

41
militari

„Pe parcursul misiunii sperăm să facem schimb de expe-
rienţă cu militarii din alte ţări. Funcţia mea de bază constă 
în acordarea primului ajutor medical la necesitate. Am trecut 
pregătirea prin diferite şedinţe ce ţin de acordarea primului 
ajutor. Toate deplasările sunt de folos pentru creşterea capa-
cităţii armatei şi a efectivului. Comunicarea cu cei de acasă 
o voi face prin intermediul reţelelor de socializare şi după 
posibilitate, în funcţie de misiune. Aşteptările mele şi a ca-
marazilor mei sunt de a spori capacităţile proprii de luptă şi 
schimbul de experienţă”.

ministrul Apărării le-a solicitat militarilor să-şi înde-
plinească misiunea onorabil, aşa cum au făcut-o ofiţerii 
şi subofiţerii din celelalte 11 contingente ale Armatei Na-
ţionale.

cel de-al doisprezecelea contingent al Armatei Naţi-
onale este format din 40 de militari profesionişti, dintre 
care şapte genişti şi un pluton de 33 de infanterişti, care 
va executa misiuni de securitate şi pază a obiectivelor 
militare şi de patrulare. militarii moldoveni vor face par-
te din comandamentul regional Vest (regional com-
mand-West) şi vor fi dislocaţi în baza militară italiană 
camp Vilaggio din localitatea Pech, Kosovo.

mandatul contingentului KFor-12 în Kosovo va dura 
şase luni.

Locotenet Gheorghe GURĂU
ministrul Apărării a apreciat modul în care milita-

rii din contingent şi-au îndeplinit datoria de pacificator în 
operațiunea KFor, demonstrând că Armata Națională are 
un efectiv bine pregătit, instruit în conformitate cu standar-
dele internaționale. „Pentru mine şi pentru toți colegii voştri 
este o mândrie să vă avem alături, domnilor pacificatori, şi să 
ne bucurăm împreună de succesele pe care le-ați obținut de-
parte de casă. Și vreau, în numele tuturor, să vă mulțumesc 
pentru că ne-ați reprezentat onorabil în Kosovo, alături de 
contingente din peste 20 de țări”, a declarat Victor Gaiciuc, 
adresându-se ofițerilor şi subofițerilor reveniți acasă.

În semn de recunoştință, în cadrul evenimentului, un 
grup de militari a fost decorat cu diplome ale Guvernului şi 
distincții ale Armatei Naționale, pentru prestația excelentă 
pe perioada mandatului de şase luni în Kosovo.

cel de-al 11-lea contingent al Armatei Naționale, con-
dus de locotenent-colonelul radu Popa, s-a aflat în Kosovo 
în perioada iunie-decembrie curent. Acesta a fost înlocuit 
de un alt contingent de militari moldoveni, în cadrul unei 
ceremonii de transfer de autoritate, ce a avut loc la sfârşitul 
săptămânii trecute în baza multinațională „campVilaggio 
italia” din localitatea Pech, care face parte din Gruparea de 
Forțe multinaționale Vest şi este bază de dislocare a pacifica-
torilor noştri.

Pentru prima dată, drapelul de stat al țării noastre a fost 
arborat în „camp Vilaggio italia” la data de 11 martie 2014, 
atunci când primul contingent de pacificatori moldoveni a 
fost detaşat în Kosovo prin decizia Parlamentului republicii 
moldova din 1 noiembrie 2013.

Căpitan Dmitrii VOSIMERIC

Timp de şase luni de operațiune, ce se desfăşoară în 
conformitate cu rezoluția 1244 a consiliului de se-

curitate oNU, militarii moldoveni au contribuit la se-
curitatea regională prin efectuarea misiunilor de patru-
lare prin localități şi munți, pază şi apărare a obiectelor 
de importanță strategică, inclusiv a mănăstirii Visoki 
Dečani, misiuni de asigurare a securității bazei „camp 
Vilaggio italia”, precum şi de cercetare de geniu şi depis-
tare a obiectelor explozive în aria de responsabilitate.

ceremonia de revenire a celui de-al 11-lea contingent 
al Armatei Naționale a avut loc la ministerul Apărării, 
în prezența ministrului Victor Gaiciuc şi şefului marelui 
stat major, general de brigadă igor Gorgan.
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Grupa mea este constituită din 7 militari. Obiectele ex-
plozibile sunt active şi din nefericire aşteaptă persoana nea-
tentă. Am avut pregătiri în Germania unde ne-am antrenat 
nemijlocit pentru această misiune. Prezenţa noastră la cen-
trul multinaţional de pregătire Mission Rehearsal Exercises 
(MRE /MRX), a permis să ne antrenăm în condiţii cât mai 
apropiate de mediul în care vom acţiona. Pregătirea pentru 
detaşare, ce a inclus cursuri de pregătire diversă, cât şi primi-
rea şi ajustarea echipamentului, a luat sfârşit. Suntem gata 
să executăm misiunea”.

Una din subunităţile care participă la această misiune 
este cea de transmisiuni care are drept obiectiv primordial 
asigurarea cu legătură dintre militari. Locotenent major 
ion Laşcu execută serviciul în centrul comunicaţii şi in-
formatică al marelui stat major, iar în misiune este plani-
ficat ca operator radio superior. 

„În această misiune atribuţiile mele sunt de a  efec-
tua legătura radio a mijloacelor de comunicaţii ce sunt în 
cadrul contingentului, prezenţa şi mentenanţa acestora. 
Criteriile de selectare au fost depunerea raportului pe cale 
ierarhică, punctarea conform funcţiilor deţinute anterior şi 
anume Forţele de Menţinere a Păcii din stânga Nistrului, 
fapt ce m-a ajutat să acumulez mai multe puncte faţă de 
ceilalţi candidaţi. Am aşteptări faţă de această misiune ca 
şi orice alt militar, de a acumula cunoştinţe noi şi de a efec-
tua schimb de experienţă. Distanţa nu este o încercare grea, 
am trecut prin aceasta anterior, când mă aflam în Forţele 
de Menţinere a Păcii, iar familia şi rudele s-au obişnuit”, 
ne relatează plutonier Fiodor caraman, care aflându-se la 
funcţia de bază ca instructor sanitar, în misiune va execu-
ta aceleaşi atribuţii. 

„Misiune îndeplinită” pe final de an 
Militarii contingentului KFOR-11 au revenit acasă
n Încă 40 de militari moldoveni şi-au încheiat mandatul de pacificatori în cadrul operaţiunii 

KFOR din Kosovo. Este vorba de contingentul KFOR-11, care la 16 decembrie a revenit 
acasă şi a raportat „Misiune îndeplinită!”.
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„Pe parcursul misiunii sperăm să facem schimb de expe-
rienţă cu militarii din alte ţări. Funcţia mea de bază constă 
în acordarea primului ajutor medical la necesitate. Am trecut 
pregătirea prin diferite şedinţe ce ţin de acordarea primului 
ajutor. Toate deplasările sunt de folos pentru creşterea capa-
cităţii armatei şi a efectivului. Comunicarea cu cei de acasă 
o voi face prin intermediul reţelelor de socializare şi după 
posibilitate, în funcţie de misiune. Aşteptările mele şi a ca-
marazilor mei sunt de a spori capacităţile proprii de luptă şi 
schimbul de experienţă”.

ministrul Apărării le-a solicitat militarilor să-şi înde-
plinească misiunea onorabil, aşa cum au făcut-o ofiţerii 
şi subofiţerii din celelalte 11 contingente ale Armatei Na-
ţionale.

cel de-al doisprezecelea contingent al Armatei Naţi-
onale este format din 40 de militari profesionişti, dintre 
care şapte genişti şi un pluton de 33 de infanterişti, care 
va executa misiuni de securitate şi pază a obiectivelor 
militare şi de patrulare. militarii moldoveni vor face par-
te din comandamentul regional Vest (regional com-
mand-West) şi vor fi dislocaţi în baza militară italiană 
camp Vilaggio din localitatea Pech, Kosovo.

mandatul contingentului KFor-12 în Kosovo va dura 
şase luni.

Locotenet Gheorghe GURĂU
ministrul Apărării a apreciat modul în care milita-

rii din contingent şi-au îndeplinit datoria de pacificator în 
operațiunea KFor, demonstrând că Armata Națională are 
un efectiv bine pregătit, instruit în conformitate cu standar-
dele internaționale. „Pentru mine şi pentru toți colegii voştri 
este o mândrie să vă avem alături, domnilor pacificatori, şi să 
ne bucurăm împreună de succesele pe care le-ați obținut de-
parte de casă. Și vreau, în numele tuturor, să vă mulțumesc 
pentru că ne-ați reprezentat onorabil în Kosovo, alături de 
contingente din peste 20 de țări”, a declarat Victor Gaiciuc, 
adresându-se ofițerilor şi subofițerilor reveniți acasă.

În semn de recunoştință, în cadrul evenimentului, un 
grup de militari a fost decorat cu diplome ale Guvernului şi 
distincții ale Armatei Naționale, pentru prestația excelentă 
pe perioada mandatului de şase luni în Kosovo.

cel de-al 11-lea contingent al Armatei Naționale, con-
dus de locotenent-colonelul radu Popa, s-a aflat în Kosovo 
în perioada iunie-decembrie curent. Acesta a fost înlocuit 
de un alt contingent de militari moldoveni, în cadrul unei 
ceremonii de transfer de autoritate, ce a avut loc la sfârşitul 
săptămânii trecute în baza multinațională „campVilaggio 
italia” din localitatea Pech, care face parte din Gruparea de 
Forțe multinaționale Vest şi este bază de dislocare a pacifica-
torilor noştri.

Pentru prima dată, drapelul de stat al țării noastre a fost 
arborat în „camp Vilaggio italia” la data de 11 martie 2014, 
atunci când primul contingent de pacificatori moldoveni a 
fost detaşat în Kosovo prin decizia Parlamentului republicii 
moldova din 1 noiembrie 2013.

Căpitan Dmitrii VOSIMERIC

Timp de şase luni de operațiune, ce se desfăşoară în 
conformitate cu rezoluția 1244 a consiliului de se-

curitate oNU, militarii moldoveni au contribuit la se-
curitatea regională prin efectuarea misiunilor de patru-
lare prin localități şi munți, pază şi apărare a obiectelor 
de importanță strategică, inclusiv a mănăstirii Visoki 
Dečani, misiuni de asigurare a securității bazei „camp 
Vilaggio italia”, precum şi de cercetare de geniu şi depis-
tare a obiectelor explozive în aria de responsabilitate.

ceremonia de revenire a celui de-al 11-lea contingent 
al Armatei Naționale a avut loc la ministerul Apărării, 
în prezența ministrului Victor Gaiciuc şi şefului marelui 
stat major, general de brigadă igor Gorgan.
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Aflându-se în satul natal, ministrul Gaiciuc spune că a 
retrăit cele mai semnificative momente din viaţa şcola-

ră, dar a menţionat că a fost şi o plăcere să-şi revădă dascălii. 
,, În drum spre Bălţi, unde am planificat mai multe activităţi, 
am trecut pe la liceul din Pepeni ca să înmânez personal aces-
te burse şi să aduc dulciuri pentru elevi. Cred sincer că ţara 
noastră are viitor doar dacă investim în educaţie, stimulăm şi 
motivăm atât elevii, cât şi profesorii, care depun suflet şi înre-
gistrează performanţă academică. Aşa m-a educat tatăl meu, 
profesor de matematică în satul natal şi aşa mi-am educat 
şi eu feciorii, cu dragoste de carte şi respect pentru dascăli”, 
încheie ministrul Gaiciuc.

De burse lunare se bucură atât cei mai destoinici 
elevi, cât şi cei care insuflă acestora, zi de zi, dragostea de 
carte. Directorul liceului, Liuba rudei a subliniat că oa-
menii satului Pepeni se mândresc cu personalităţile no-
torii care nu uită de unde le pornesc rădăcinile. ,,Domnul 
Gaiciuc este pentru noi o personalitate, dar şi o persoană 
aproape de sufletul nostru, care întotdeauna ne vizitează 
cu daruri pentru copii, cadouri pentru instituţie, cu o po-
vaţă, cu amintiri frumoase, fiindcă aici a învăţat, aici îi 
sunt profesorii, aici a muncit tatăl dumnealui ca profesor 
de matematică, care pe parcursul carierei a înregistrat de-
osebite succese. Noi, profesorii mai în vârstă, îl cunoaştem 
pe domnul Gaiciuc fiind elev încă. A fost foarte străduitor 
şi silitor la carte, iar aceasta o demonstrează atât calităţile 
deosebite pe care le posedă, cât şi faptul că a ajuns la postul 
de ministru al Apărării pentru a doua oară”, a menţionat 
Liuba rudei.  

maria rodeanu şi-a dedicat întreaga viaţă formulelor 
matematice şi dornicilor de carte. Aceasta a subliniat că mi-
nistrul îi onorează cu prezenţa la evenimentele importante 
din cadrul instituţiei de învăţământ, dar şi le oferă, periodic, 
sprijin financiar. ,,Noi ne mândrim şi îi dorim succese mari 
în activitate, şi cred că nu doar satul Pepeni, ci şi întreaga 
Moldovă se mândreşte cu aşa oameni”.

Eleva clasei a 9-a c, Adelina Tronciu înregistrează suc-
cese remarcabile la matematică şi se simte mândră că a in-
trat şi ea în posesia acestei burse. ,,Îi mulţumesc foarte mult 
domnului ministru pentru acest frumos gest. Promit că n-am 
să dezamăgesc şi o să depun maxim efort pentru a obţine suc-
cese şi în cadrul olimpiadei de anul acesta”, susţine copleşită 
de emoţii tânăra.

La sfârşitul vizitei, oficialul a mulţumit profesorilor pentru 
munca asiduă, efortul zilnic depus pentru  creşterea şi educa-
rea tinerelor generaţii, fidelitatea faţă de meserie şi a promis 
elevilor că va reveni cât de curând îi va permite activitatea. 

Ludmila SOLOMON

Cred sincer că ţara noastră are viitor doar dacă 
investim în educaţie, stimulăm şi motivăm atât 

elevii, cât şi profesorii, care depun suflet  
şi înregistrează performanţă academică. 

Un gest mărinimos la Pepeni

Educaţia este sufletul unei societăţi care se transmite din generaţie  
în generaţie. Ministrul Apărării Victor Gaiciuc, de câţiva ani,  
în memoria tatălui său, profesor de matematică, încurajează  
şi stimulează cei mai sârguincioşi elevi din şcoala natală –  
Liceul Teoretic “Alexandru Agapie“ din satul Pepeni, raionul Sîngerei.  
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Aflându-se în satul natal, ministrul Gaiciuc spune că a 
retrăit cele mai semnificative momente din viaţa şcola-

ră, dar a menţionat că a fost şi o plăcere să-şi revădă dascălii. 
,, În drum spre Bălţi, unde am planificat mai multe activităţi, 
am trecut pe la liceul din Pepeni ca să înmânez personal aces-
te burse şi să aduc dulciuri pentru elevi. Cred sincer că ţara 
noastră are viitor doar dacă investim în educaţie, stimulăm şi 
motivăm atât elevii, cât şi profesorii, care depun suflet şi înre-
gistrează performanţă academică. Aşa m-a educat tatăl meu, 
profesor de matematică în satul natal şi aşa mi-am educat 
şi eu feciorii, cu dragoste de carte şi respect pentru dascăli”, 
încheie ministrul Gaiciuc.

De burse lunare se bucură atât cei mai destoinici 
elevi, cât şi cei care insuflă acestora, zi de zi, dragostea de 
carte. Directorul liceului, Liuba rudei a subliniat că oa-
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Ludmila SOLOMON

Cred sincer că ţara noastră are viitor doar dacă 
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elevii, cât şi profesorii, care depun suflet  
şi înregistrează performanţă academică. 

Un gest mărinimos la Pepeni

Educaţia este sufletul unei societăţi care se transmite din generaţie  
în generaţie. Ministrul Apărării Victor Gaiciuc, de câţiva ani,  
în memoria tatălui său, profesor de matematică, încurajează  
şi stimulează cei mai sârguincioşi elevi din şcoala natală –  
Liceul Teoretic “Alexandru Agapie“ din satul Pepeni, raionul Sîngerei.  
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Actorul,  
care  
se visează 
ofiţer!

„De fiecare dată când 
pun epoleții pe umeri,  

mă simt înaripat”.

Constantin Haret, directorul 
Teatrului Dramatic Rus  

„a. P. Cehov”, s-a născut pe 4 
septembrie 1969 într-o familie de 
actori (mama - Paulina Zavtoni, 
artistă a poporului, tata - spiru Haret, 
maestru în artă).  
a absolvit Şcoala medie nr. 11 
„ion Creangă” din Chişinău (1986) 
şi Conservatorul „G. Musicescu”, 
specialitatea - actor de comedie 
muzicală (1991). Pe 4 septembrie 
1991 şi-a început cariera de actor 
la Teatrul Muzical „Ginta Latină”. În 
1995 este invitat în calitate de actor 
la Teatrul „a. P. Cehov”. De-a lungul 
carierei sale, a interpretat  peste 
50 de roluri de teatru şi film. În 1999 
este distins cu Premiul municipal în 
domeniul literaturii şi artei, în 2004 i 
se conferă titlul onorific de maestru 
în artă, iar în 2009 - pentru merite 
deosebite în activitatea de creaţie 
- i se decernează Medalia „Mihai 
eminescu”. 
Constantin Haret a mai fost 
distins cu Premiul pentru cel mai 
bun rol masculin (Richard) din 
spectacolul „Richard al iii-lea” de W. 
shakespeare. Pe 26 octombrie 2010, 
în ziua de naştere a mamei sale, 
este numit în funcţia de director al 
Teatrului Dramatic Rus „a. P. Cehov”. 
este lector superior la academia de 
Muzică, Teatru şi arte Plastice.
Pe Constantin Haret l-au marcat mai 
multe roluri: Trufaldino din spectacolul 
„slugă la doi stăpâni” de C. Goldoni, 
Mozart din „Micile tragedii” de 
Puşkin, Molcialin din „Prea multă 
minte strică” de Griboedov, edmund 
din „Regele Lear” de shakespeare, 
ermolai Lopahin din „Livada de vişini” 
de Cehov ş.a. 

A făcut actorie. După absolvirea conservatoriului s-a an-
gajat la teatrul „Ginta Latină” şi credeți că şi-a luat gândul de 
la armată? Nu! La prima ocazie, mai exact pe când avea 25 de 
ani şi a primit citație, s-a prezentat în grabă la centrul militar 
chişinău, iar de acolo a plecat la Floreşti. rolul de infanterist 
l-a însuşit timp de 60 zile, în timpul cantonamentelor milita-
re destinate celor cu studii superioare: „Am cântărit greutatea 
cizmelor pe poligonul mare, cu arma în mână. Am țintit cu 
Kalaşnikov la distanțe mari şi mici. Mi-a plăcut atât de mult, 
încât continui şi astăzi să mă antrenez la TIR. Nu pot să zic că 
am făcut armată aşa cum îmi povestea tata, dar o şcoală bună 
militară am trecut”.

Totodată, în timpul pregătirii militare tânărul constantin 
şi-a făcut mai mulți camarazi şi pe parcurs a continuat să-
şi lărgească cercul de oameni apropiați în epoleți, pentru că 
aceştia sunt de încredere, susține dânsul: „Consider că oamenii 
în epoleți sunt de nădejde şi cu responsabilitate majoră. Misi-
unea lor numărul 1 este de a menține pacea şi de a nu admite 
războiul. Ei mai bine ca oricine prețuiesc această valoare şi de 
aici tratează viața mai conştiincios”.

După examenul militar urma să devină locotenent. Însă, 
în acel an, 1994, conducerea țării a decis să anuleze acest pro-
iect, astfel constantin Haret a rămas până în prezent soldat în 
rezervă: „Încă din copilărie visez să devin ofițer şi atunci când 
la sărbători aud Odă ofițerilor, automat mă ridic în picioare. 
La scurt timp, însă, mă aşez şi îmi zic, Constantine, încă nu ai 
crescut până la gradul de ofițer”.

 Totuşi, ce noroc e să fii actor! Visele ți se pot împlini, mă-
car pentru puțin timp. Aşa se face că din cele peste 50 de roluri 
de teatru şi de film din cariera sa, câteva au fost cu epoleți. 
constantin Haret a fost ostaş, grănicer şi colonel de poliție. cu 
mândrie a jucat şi rolul lui Tuzenbah, în spectacolul „Trei su-
rori” de A. cehov: „De fiecare dată când pun epoleții pe umeri, 
mă simt înaripat”.

Din respect şi admirație pentru oamenii în uniformă 
militară directorul Teatrului cehov a acceptat o colaborare 
cu Armata Națională, datorită căreia militarii beneficiază de 
gratuități la spectacolele teatrului. rândul întâi este mereu în 
aşteptarea oaspeților deosebiți, mărturiseşte dl Haret. Drept 
recunoştință, ministerul Apărării a venit cu un mesaj de felici-
tare cu ocazia celor 85 de ani ai Teatrului Dramatic rus de stat 
„A. cehov”, iar anterior - cu o medalie pentru colaborare.

În discuție cu constantin Haret mi s-a strecurat un gând 
paradoxal: Anton cehov a refuzat titlul, oferit de Nicolaie al 
ii-lea, de nobil ereditar şi ordinul sf. stanislav, categoria iii, 
iar protagonistul nostru, deşi e Artist al Poporului, încă mai 
aşteaptă gradul de ofițer. Totuşi, câtă influență au visele din 
copilărie!

Liuba VICOL

În inima capitalei, recent, a avut loc un triplu jubileu: Teatrul Dramatic 
Rus de Stat ,,A. Cehov” a păşit în al 85-lea an  
de activitate, iar directorul teatrului, Constantin Haret, a împlinit  
50 de ani şi are un stagiu de 10 ani la cârma instituţiei culturale. 

E un prilej bun de a cunoaşte această personalitate prin 
dinastie sub un aspect mai puțin cunoscut, dar apro-

piat nouă, celor din armată. Actorul constantin Haret este 
pasionat de militărie şi chiar şi-a dorit o carieră militară: 
„Dragostea față de armată mi-a insuflat-o tatăl meu, căpitan 

(r) Spiru Haret. El a făcut serviciul militar, iar apoi periodic 
participa la cantonamente pentru rezervişti şi de fiecare dată 
venea acasă cu istorii interesante despre armată. Am fost atât 
de încântat de povestirile dânsului, încât mi-am propus să mă 
fac paraşutist. Însă, soarta îmi pregătea o altă cale”.

Decembrie  2019
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După preluarea tronului moldovei în anul 1457, Ştefan cel 
mare a căutat să îmbunătățească relațiile sale cu regele Po-

loniei, cazimir al iV-a Jagello (1447-1492). La 4 aprilie 1459 este 
încheiat tratatul de la overchelăuți, prin care Ştefan cel mare re-
cunoscându-se vasal al regelui polonez a obținut în schimb în-
depărtarea principalului său adversar la tronul moldovei, Petru 
Aron. cel din urmă domnise în moldova începând cu luna oc-
tombrie 1451, cînd îl ucide la reuseni pe Bogdan al ii-lea – tatăl 
lui Ştefan cel mare. Petru Aron este nevoit să părăsească Polonia, 
fugind în anul 1460 în Transilvania.

Acest fapt l-a determinat pe Ştefan să organizeze mai multe 
incursiuni militare la Vest de carpaţi. Dar, cel mai important mo-
tiv de dispută a fost cetatea chilia, cedată de Petru al ii-lea, dom-
nul moldovei, lui iancu de Hunedoara (1448).  Ştefan cel mare a 
atacat cetatea la 22 ianuarie 1462, dar încercarea s-a dovedit fără 
rezultat. Trei ani mai târziu, el a asediat şi cucerit chilia, în care 
a instalat o puternică garnizoană. moldova a câştigat o poziţie 
strategică şi comercială deosebită, fapt care a adâncit conflictul cu 
Ungaria, dar şi cu Poarta otomana şi Ţara românească.

Pentru a preveni o reacție din partea regatului ungar, Ştefan 
cel mare a decis să sprijine răscoala nobilimii şi a oraşelor secuieşti 
din Transilvania împotriva regelui matia corvin din vara anului 
1467. răscoala a fost înăbuşită, iar regele ungar a decis organiza-
rea unei expediţii militare la est de carpaţi pentru a-l înlocui pe 
Ştefan de pe tron şi a readuce moldova în sfera sa de influenţă.

matia corvin ordonă concentrarea oştirii sale în regiunea 
oraşului Braşov la sfârşitul lunii octombrie a aceluiaşi an.  Efecti-
vele mobilizate de regele ungar diferă în funcţie de sursa utilizată. 
Jan Dlugosz vorbeşte de circa 40.000 de oameni, ceea ce pare a fi 
exagerat, în timp ce alte izvoare dau cifra de 25.000 de oameni, 

mai aproape de adevăr. La rândul său, Ştefan a dispus de 12.000 
de oameni, număr care a fost acceptat de majoritatea specialiştilor. 
Un fapt este cert: oastea lui matia corvin era superioară numeric 
şi sub aspectul înzestrării, dispunând, între altele de o numeroasă 
artilerie, inclusiv de asediu. organizând o expediţie în plină iarnă, 
matia corvin a mizat pe realizarea surprizei, spre a nu-i da posibi-
litatea domnului moldovean să-şi concentreze forţele şi mijloacele 
şi să facă apel la oastea cea mare. El a hotărât să pătrundă la est de 
carpaţi prin trecătoarea oituz, să urmeze valea siretului, să ocupe 
suceava, capitala ţării şi să-l înlocuiască pe Ştefan de pe tron cu 
Petru Aron, pretendent care se găsea în oastea sa. intuind planul 
adversarului, Ştefan a blocat toate trecătorile şi a trecut la apăra-
rea strategică, fapt ce a implicat o permanentă hărţuire a forţelor 
invadatoare.

În ziua de 19 noiembrie 1467, după o săptămână de lupte vio-
lente în trecătoarea oituz, armata ungară a ajuns în Târgul Trotu-
şului. Ungurii incendiază oraşul şi decid să se deplaseze mai apoi 
spre Bacău, apoi la roman, localitate unde au ajuns la 29 noiem-
brie. Aici, pentru a câştiga timp, Ştefan a iniţiat tratative cu adver-
sarul său care nu au dus la niciun rezultat. Armata ungară a rămas 
în roman până la 7 decembrie, de unde s-a îndreptat spre Baia, 
fostă capitală a moldovei, care la acea vreme era un târg prosper, 
unde exista o biserică catolică şi o colonie de saşi, ceea ce oferea 
condiţii relativ optime pentru cantonarea oastei ungare.

Ştefan a hotărât să dea bătălia decisivă aici, întrucât nu do-
rea să-i ofere răgazul necesar regelui pentru organizarea asediului 
sucevei, acţiune pentru care armata invadatoare dispunea de o 
artilerie puternică. De asemenea, până în acel moment, domnul 
moldovean a adoptat o atitudine defensivă, ceea ce a generat ten-
dinţele centrifuge ale unor mari boieri.

Lupta dintre unguri şi moldoveni are  loc în noaptea de 14 
spre 15 decembrie 1467, la Baia. cronicarul Grigore Ureche în 
„Letopiseţul ţării moldovei, de când s-au descălecat ţara” de-
scrie motivul conflictului dintre Ştefan şi matia în felul următor: 
„Văzându mateiaşu craiul volniciia lui Ştefan vodă că nu o poate 
supune, strângându multă oaste a sa şi luundu ajutoriu şi de la 
alţii, au purces în anii 6975 (1466) şi au tras spre moldova. (...) 
socotind ca să nu rămâie vreun unghiu nepipăit de dânsul, au 
lăsat drumul sucevii, unde-l aştepta Ştefan vodă, şi la Bae ş-au 
întorsu calea şi au sosit la Bae, luni, dichemvrie 14 zile şi acolea, 
cum nu vrea avea nici o grijă de nici o parte, lăsându-ş oastea fără 
de nici o grijă, nici pază, ci la băuturi şi la prăzi. Unde avându 
Ştefan vodă ştire şi prinzându limbă, marţi noaptea, dichemvrie 
15, au aprinsu târgul asupra lor, cându ei era fără de nici o grijă. Şi 
fiindu şi béţi şi negătiţi de război, i-au lovitu Ştefan vodă cu oaste 
tocmită în răvărsatul zorilor, de multă moarte şi pierire au făcut 
într-înşii. că ei nefiind tocmiţi de război, nimica de arme nu s-au 
apucatu, ci de fugă, nici urma să ia carii scăpa, că fiind noaptea, 
de nu ştiia încătro vor mérge, în toate părţile rătăciia, de-i vâna 
ţăranii în zăvoaie, prin munţi, unde vreo 12.000 pieriţi s-au aflatu. 
mai apoi şi însuşi craiul, rănitu de săgeată foarte rău, de-abiia au 
hălăduitu pre poteci, de au ieşitu la Ardeal”. 

Despre aceiaşi bătălie a scris şi cronicarul italian Antonio 
Bonfini, arătând faptul că domnitorul moldovean nu a dorit să fie 
supus Ungariei, astfel că nu a plătit dările şi în plus a ajutat secui-
mea în  răscoalele din Transilvania. „După ce regele restabili pacea 
în provincie, ieşi din Transilvania în ziua sf. caterina, se îndreptă 
spre acea parte a Valahiei, care acum se numeşte moldova. Aici, 
stăpânea în toată voia Ştefan voievod. ca supus al regelui Ungariei, 
trebuia să plătească toate dările şi să împlinească toate poruncile, 
dar el, scos din minţi şi crunt din fire, însă zelos şi straşnic în răz-
boi, nu voia să asculte cu nici un chip. Ba, mai înteţea şi răscoalele 
din Transilvania, cu gând ca, tulburând liniştea de acolo, să se poa-
tă bucura de libertate. regele află cu cale să pornească prin păduri 
şi prin strâmtori de munţi, să readucă pe răzvrătitul valah la ascul-
tare. Prin strâmtorile închise cu arbori şi cu câte toate, îşi deschi-
dea drum cu focul sau cu sabia. După ce, astfel, îşi făcu drum şi ieşi 
mai la larg, îşi aşeză tabăra lângă orăşelul roman, pe care valahii îl 
socotesc for roman. Zidurile acestui oraş sunt de lemn, întărite cu 
valuri şi gropi; pe acolo curge râul siret […] După ce arsese târgul 
roman, pe oriunde mergea, pustia totul, sate şi oraşe, cu foc şi sa-
bie, iar ostaşii mânau de dinapoi oameni şi turme de vite, cu pradă 
nespus de mare. A treia zi, ajunse, în sfârşit, la cetatea dăruită unui 
episcop de frunte, numită de moldoveni Baia”.

regele matia corvin a fost rănit în bătălia de la Baia. Ştefan 
cel mare avea o armată mai mică decât matia corvin, însă a reuşit 
să-i învingă fără mari probleme pe unguri. Domnitorul moldo-
vean a incendiat oraşul Baia, luându-i prin surprindere pe soldaţii 
unguri. matia corvin a scăpat cu greu cu viaţă, el fiind lovit cu trei 
săgeţi şi o lance. Unele surse estimează că dacă a treia coloană, 
condusă de vornicul crasneş, ar fi atacat împreună cu celelalte 
două, dezastrul armatei ungare ar fi fost complet. După bătălie, 
el a omorât, conform unui document polonez, 24 de mari boieri, 
între care s-a aflat şi vornicul crasneş, alţi 40 de rang inferior fiind 
traşi în ţeapă. 

interesantă este relatarea cronicarului polonez Jan Długosz: 
„Gândind că a venit momentul în care cu puţini să-i bată pe mul-
ţi, lăsând caii şi bagajele în tabără, a sosit la Baia doar pedestru 
şi uşor şi, incendiind oraşul din câteva laturi, în noaptea de 15 
decembrie a năvălit peste unguri, ţinând lupta amestecată până în 
revărsatul zorilor, iar mulţi unguri căzând...; craiul matiaş, rănit 
în trei locuri, dar nu mortal, ca să nu cadă în mâinile românilor, a 
fost scos din locul bătăliei. Partea cea mai mare a oştilor ungureşti 
revenind la munţi şi aflând drumurile înţesate cu arborii care fu-
seseră tăiaţi de moldoveni, a ars carele şi bogăţia şi îngropând 500 
de bombarde, pentru ca moldovenii să nu se poată folosi de ele, 
a trecut în fugă în Ardeal... se spune că în acea bătălie au pierit 
10.000 de unguri: au fost prinse şi câteva steaguri ostăşeşti, pe care 
Ştefan vodă le-a trimis regelui polon cazimir iV (1447 – 1492) 
prin solii săi, în semn de biruinţă.”

După bătălia de la Baia ambii rămîn cu un gust amar: Ştefan 
nu reuşeşte să-l omoare pe matia, iar matia nu izbuteşte să-l de-
troneze pe Ştefan.

Dacă înfruntarea din fosta capitală a moldovei nu a fost o vic-
torie deplină a lui Ştefan, aşa cum indică numeroase izvoare, ea 
nu putea să fie nici un succes pentru regele matia corvin. El a dis-
pus retragerea din moldova, oastea fiind urmărită permanent de 
trupele moldoveneşti şi de localnici. De crăciun, matia corvin se 
afla la Braşov, acolo de unde pornise campania cu aproape două 
luni în urmă. obiectivele acestuia – înlocuirea lui Ştefan de pe 
tron, instalarea unui nou domn la suceava, aducerea moldovei în 
sfera de influenţă a regatului ungar – nu au putut fi realizate, ceea 
ce a echivalat cu o înfrângere de proporţii pentru regele ungar.

După dezastrul din moldova, mathias corvin probabil a 
dorit să întreprindă o expediţie de revanşă, dar evoluţia situaţiei 
internaţionale, îndeosebi izbucnirea războiului ungaro-boem, nu 
i-a mai permis. La rândul său, în anul 1468 Ştefan a încercat fără 
succes să aplaneze conflictul cu regele Ungariei, prin intermediul 
regelui cazimir al iV-lea al Poloniei. În 1469 o armată moldovea-
nă condusă de spătarul Filip Pop a pătruns şi prădat în secuime, 
drept represalii pentru găzduirea lui Petru Aron, rivalul lui Ştefan. 
cu acea ocazie Petru Aron a fost prins şi executat. 

Frontul comun antiotoman, precum şi privilegiul comercial 
acordat de Ştefan negustorilor braşoveni la 3 ianuarie 1472 a des-
tins relațiile cu regatul Ungariei. În anul 1473 moldova şi regatul 
Ungariei şi-au coordonat acțiunile pentru înlăturarea interpuşilor 
otomani radu cel Frumos şi Laiotă Basarab din Țara românească.

La sfârşitul anului 1474 regele matia a trimis 5.000 de secui 
şi 1.800 de ostaşi regali în sprijinul lui Ştefan, aceştia luând parte 
la Bătălia de la Vaslui, încheiată cu istorica victorie a aliaților 
creştini. 

La 12 iulie 1475, în fața unui iminent atac otoman, Ştefan cel 
mare a recunoscut suzeranitatea lui matia corvinul. Drept răs-
puns, printr-un act emis la Buda în data de 15 august 1475 regele 
matia s-a obligat să-l sprijine pe Ştefan contra otomanilor şi i-a 
dat drept locuri de adăpost la cetatea ciceu din Țara secuilor, şi 
cetatea de Baltă. 

Sergiu CATARAGA
Cercetător ştiințific superior  
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După preluarea tronului moldovei în anul 1457, Ştefan cel 
mare a căutat să îmbunătățească relațiile sale cu regele Po-

loniei, cazimir al iV-a Jagello (1447-1492). La 4 aprilie 1459 este 
încheiat tratatul de la overchelăuți, prin care Ştefan cel mare re-
cunoscându-se vasal al regelui polonez a obținut în schimb în-
depărtarea principalului său adversar la tronul moldovei, Petru 
Aron. cel din urmă domnise în moldova începând cu luna oc-
tombrie 1451, cînd îl ucide la reuseni pe Bogdan al ii-lea – tatăl 
lui Ştefan cel mare. Petru Aron este nevoit să părăsească Polonia, 
fugind în anul 1460 în Transilvania.

Acest fapt l-a determinat pe Ştefan să organizeze mai multe 
incursiuni militare la Vest de carpaţi. Dar, cel mai important mo-
tiv de dispută a fost cetatea chilia, cedată de Petru al ii-lea, dom-
nul moldovei, lui iancu de Hunedoara (1448).  Ştefan cel mare a 
atacat cetatea la 22 ianuarie 1462, dar încercarea s-a dovedit fără 
rezultat. Trei ani mai târziu, el a asediat şi cucerit chilia, în care 
a instalat o puternică garnizoană. moldova a câştigat o poziţie 
strategică şi comercială deosebită, fapt care a adâncit conflictul cu 
Ungaria, dar şi cu Poarta otomana şi Ţara românească.

Pentru a preveni o reacție din partea regatului ungar, Ştefan 
cel mare a decis să sprijine răscoala nobilimii şi a oraşelor secuieşti 
din Transilvania împotriva regelui matia corvin din vara anului 
1467. răscoala a fost înăbuşită, iar regele ungar a decis organiza-
rea unei expediţii militare la est de carpaţi pentru a-l înlocui pe 
Ştefan de pe tron şi a readuce moldova în sfera sa de influenţă.

matia corvin ordonă concentrarea oştirii sale în regiunea 
oraşului Braşov la sfârşitul lunii octombrie a aceluiaşi an.  Efecti-
vele mobilizate de regele ungar diferă în funcţie de sursa utilizată. 
Jan Dlugosz vorbeşte de circa 40.000 de oameni, ceea ce pare a fi 
exagerat, în timp ce alte izvoare dau cifra de 25.000 de oameni, 

mai aproape de adevăr. La rândul său, Ştefan a dispus de 12.000 
de oameni, număr care a fost acceptat de majoritatea specialiştilor. 
Un fapt este cert: oastea lui matia corvin era superioară numeric 
şi sub aspectul înzestrării, dispunând, între altele de o numeroasă 
artilerie, inclusiv de asediu. organizând o expediţie în plină iarnă, 
matia corvin a mizat pe realizarea surprizei, spre a nu-i da posibi-
litatea domnului moldovean să-şi concentreze forţele şi mijloacele 
şi să facă apel la oastea cea mare. El a hotărât să pătrundă la est de 
carpaţi prin trecătoarea oituz, să urmeze valea siretului, să ocupe 
suceava, capitala ţării şi să-l înlocuiască pe Ştefan de pe tron cu 
Petru Aron, pretendent care se găsea în oastea sa. intuind planul 
adversarului, Ştefan a blocat toate trecătorile şi a trecut la apăra-
rea strategică, fapt ce a implicat o permanentă hărţuire a forţelor 
invadatoare.

În ziua de 19 noiembrie 1467, după o săptămână de lupte vio-
lente în trecătoarea oituz, armata ungară a ajuns în Târgul Trotu-
şului. Ungurii incendiază oraşul şi decid să se deplaseze mai apoi 
spre Bacău, apoi la roman, localitate unde au ajuns la 29 noiem-
brie. Aici, pentru a câştiga timp, Ştefan a iniţiat tratative cu adver-
sarul său care nu au dus la niciun rezultat. Armata ungară a rămas 
în roman până la 7 decembrie, de unde s-a îndreptat spre Baia, 
fostă capitală a moldovei, care la acea vreme era un târg prosper, 
unde exista o biserică catolică şi o colonie de saşi, ceea ce oferea 
condiţii relativ optime pentru cantonarea oastei ungare.

Ştefan a hotărât să dea bătălia decisivă aici, întrucât nu do-
rea să-i ofere răgazul necesar regelui pentru organizarea asediului 
sucevei, acţiune pentru care armata invadatoare dispunea de o 
artilerie puternică. De asemenea, până în acel moment, domnul 
moldovean a adoptat o atitudine defensivă, ceea ce a generat ten-
dinţele centrifuge ale unor mari boieri.

Lupta dintre unguri şi moldoveni are  loc în noaptea de 14 
spre 15 decembrie 1467, la Baia. cronicarul Grigore Ureche în 
„Letopiseţul ţării moldovei, de când s-au descălecat ţara” de-
scrie motivul conflictului dintre Ştefan şi matia în felul următor: 
„Văzându mateiaşu craiul volniciia lui Ştefan vodă că nu o poate 
supune, strângându multă oaste a sa şi luundu ajutoriu şi de la 
alţii, au purces în anii 6975 (1466) şi au tras spre moldova. (...) 
socotind ca să nu rămâie vreun unghiu nepipăit de dânsul, au 
lăsat drumul sucevii, unde-l aştepta Ştefan vodă, şi la Bae ş-au 
întorsu calea şi au sosit la Bae, luni, dichemvrie 14 zile şi acolea, 
cum nu vrea avea nici o grijă de nici o parte, lăsându-ş oastea fără 
de nici o grijă, nici pază, ci la băuturi şi la prăzi. Unde avându 
Ştefan vodă ştire şi prinzându limbă, marţi noaptea, dichemvrie 
15, au aprinsu târgul asupra lor, cându ei era fără de nici o grijă. Şi 
fiindu şi béţi şi negătiţi de război, i-au lovitu Ştefan vodă cu oaste 
tocmită în răvărsatul zorilor, de multă moarte şi pierire au făcut 
într-înşii. că ei nefiind tocmiţi de război, nimica de arme nu s-au 
apucatu, ci de fugă, nici urma să ia carii scăpa, că fiind noaptea, 
de nu ştiia încătro vor mérge, în toate părţile rătăciia, de-i vâna 
ţăranii în zăvoaie, prin munţi, unde vreo 12.000 pieriţi s-au aflatu. 
mai apoi şi însuşi craiul, rănitu de săgeată foarte rău, de-abiia au 
hălăduitu pre poteci, de au ieşitu la Ardeal”. 

Despre aceiaşi bătălie a scris şi cronicarul italian Antonio 
Bonfini, arătând faptul că domnitorul moldovean nu a dorit să fie 
supus Ungariei, astfel că nu a plătit dările şi în plus a ajutat secui-
mea în  răscoalele din Transilvania. „După ce regele restabili pacea 
în provincie, ieşi din Transilvania în ziua sf. caterina, se îndreptă 
spre acea parte a Valahiei, care acum se numeşte moldova. Aici, 
stăpânea în toată voia Ştefan voievod. ca supus al regelui Ungariei, 
trebuia să plătească toate dările şi să împlinească toate poruncile, 
dar el, scos din minţi şi crunt din fire, însă zelos şi straşnic în răz-
boi, nu voia să asculte cu nici un chip. Ba, mai înteţea şi răscoalele 
din Transilvania, cu gând ca, tulburând liniştea de acolo, să se poa-
tă bucura de libertate. regele află cu cale să pornească prin păduri 
şi prin strâmtori de munţi, să readucă pe răzvrătitul valah la ascul-
tare. Prin strâmtorile închise cu arbori şi cu câte toate, îşi deschi-
dea drum cu focul sau cu sabia. După ce, astfel, îşi făcu drum şi ieşi 
mai la larg, îşi aşeză tabăra lângă orăşelul roman, pe care valahii îl 
socotesc for roman. Zidurile acestui oraş sunt de lemn, întărite cu 
valuri şi gropi; pe acolo curge râul siret […] După ce arsese târgul 
roman, pe oriunde mergea, pustia totul, sate şi oraşe, cu foc şi sa-
bie, iar ostaşii mânau de dinapoi oameni şi turme de vite, cu pradă 
nespus de mare. A treia zi, ajunse, în sfârşit, la cetatea dăruită unui 
episcop de frunte, numită de moldoveni Baia”.

regele matia corvin a fost rănit în bătălia de la Baia. Ştefan 
cel mare avea o armată mai mică decât matia corvin, însă a reuşit 
să-i învingă fără mari probleme pe unguri. Domnitorul moldo-
vean a incendiat oraşul Baia, luându-i prin surprindere pe soldaţii 
unguri. matia corvin a scăpat cu greu cu viaţă, el fiind lovit cu trei 
săgeţi şi o lance. Unele surse estimează că dacă a treia coloană, 
condusă de vornicul crasneş, ar fi atacat împreună cu celelalte 
două, dezastrul armatei ungare ar fi fost complet. După bătălie, 
el a omorât, conform unui document polonez, 24 de mari boieri, 
între care s-a aflat şi vornicul crasneş, alţi 40 de rang inferior fiind 
traşi în ţeapă. 

interesantă este relatarea cronicarului polonez Jan Długosz: 
„Gândind că a venit momentul în care cu puţini să-i bată pe mul-
ţi, lăsând caii şi bagajele în tabără, a sosit la Baia doar pedestru 
şi uşor şi, incendiind oraşul din câteva laturi, în noaptea de 15 
decembrie a năvălit peste unguri, ţinând lupta amestecată până în 
revărsatul zorilor, iar mulţi unguri căzând...; craiul matiaş, rănit 
în trei locuri, dar nu mortal, ca să nu cadă în mâinile românilor, a 
fost scos din locul bătăliei. Partea cea mai mare a oştilor ungureşti 
revenind la munţi şi aflând drumurile înţesate cu arborii care fu-
seseră tăiaţi de moldoveni, a ars carele şi bogăţia şi îngropând 500 
de bombarde, pentru ca moldovenii să nu se poată folosi de ele, 
a trecut în fugă în Ardeal... se spune că în acea bătălie au pierit 
10.000 de unguri: au fost prinse şi câteva steaguri ostăşeşti, pe care 
Ştefan vodă le-a trimis regelui polon cazimir iV (1447 – 1492) 
prin solii săi, în semn de biruinţă.”

După bătălia de la Baia ambii rămîn cu un gust amar: Ştefan 
nu reuşeşte să-l omoare pe matia, iar matia nu izbuteşte să-l de-
troneze pe Ştefan.

Dacă înfruntarea din fosta capitală a moldovei nu a fost o vic-
torie deplină a lui Ştefan, aşa cum indică numeroase izvoare, ea 
nu putea să fie nici un succes pentru regele matia corvin. El a dis-
pus retragerea din moldova, oastea fiind urmărită permanent de 
trupele moldoveneşti şi de localnici. De crăciun, matia corvin se 
afla la Braşov, acolo de unde pornise campania cu aproape două 
luni în urmă. obiectivele acestuia – înlocuirea lui Ştefan de pe 
tron, instalarea unui nou domn la suceava, aducerea moldovei în 
sfera de influenţă a regatului ungar – nu au putut fi realizate, ceea 
ce a echivalat cu o înfrângere de proporţii pentru regele ungar.

După dezastrul din moldova, mathias corvin probabil a 
dorit să întreprindă o expediţie de revanşă, dar evoluţia situaţiei 
internaţionale, îndeosebi izbucnirea războiului ungaro-boem, nu 
i-a mai permis. La rândul său, în anul 1468 Ştefan a încercat fără 
succes să aplaneze conflictul cu regele Ungariei, prin intermediul 
regelui cazimir al iV-lea al Poloniei. În 1469 o armată moldovea-
nă condusă de spătarul Filip Pop a pătruns şi prădat în secuime, 
drept represalii pentru găzduirea lui Petru Aron, rivalul lui Ştefan. 
cu acea ocazie Petru Aron a fost prins şi executat. 

Frontul comun antiotoman, precum şi privilegiul comercial 
acordat de Ştefan negustorilor braşoveni la 3 ianuarie 1472 a des-
tins relațiile cu regatul Ungariei. În anul 1473 moldova şi regatul 
Ungariei şi-au coordonat acțiunile pentru înlăturarea interpuşilor 
otomani radu cel Frumos şi Laiotă Basarab din Țara românească.

La sfârşitul anului 1474 regele matia a trimis 5.000 de secui 
şi 1.800 de ostaşi regali în sprijinul lui Ştefan, aceştia luând parte 
la Bătălia de la Vaslui, încheiată cu istorica victorie a aliaților 
creştini. 

La 12 iulie 1475, în fața unui iminent atac otoman, Ştefan cel 
mare a recunoscut suzeranitatea lui matia corvinul. Drept răs-
puns, printr-un act emis la Buda în data de 15 august 1475 regele 
matia s-a obligat să-l sprijine pe Ştefan contra otomanilor şi i-a 
dat drept locuri de adăpost la cetatea ciceu din Țara secuilor, şi 
cetatea de Baltă. 

Sergiu CATARAGA
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grija persoanelor cu dizabilităţi

Pe 3 decembrie marcăm Ziua internațională a 
persoanelor cu dizabilități. Deşi la prima vedere struc-
tura militară solicită la angajare o sănătate aproape 
perfectă, unele funcții civile pot fi completate şi cu 
persoane cu handicap fizic cum ar fi lucrători tehnici, 
contabili, ingineri ş.a. ce presupun muncă de birou. În 
Armata Națională activează 19 astfel de persoane, ne-a 
informat locotenent-colonel marcel ciolpan, şef sec-
ţie protecţie socială J1 Direcţie personal şi mobilizare.  
Printre cei mai longevivi funcționari cu dizabilități a 
fost doamna Nelea onilă. A dedicat armatei 22 ani, 
activând ca specialist în educație. cu o singură mână 
dânsa a dactilografiat, apoi a scris la computer într-un 
ritm de invidiat, iar în timpul liber scrie versuri, bro-
dează, îşi coase singură hainele, îndeplineşte toate tre-
burile casei. Accidentul de acum 40 de ani nu a înge-
nunchiat-o, cu susținerea soțului a reuşit să depăşească 
toate provocările. Acum îşi doreşte o îmbunătățire a 
legislației, prin care s-ar face o diferențiere dintre cei, 
care nu au un deget şi cei, care nu au mâna întreaga: „E 
un handicap diferit, dar suntem puşi pe acelaşi cântar. 
Plus la aceasta, controlul anual este o adevărată nedu-
merire pentru mine, mâna la loc nu-mi va creşte nu-i 
aşa, dar sunt purtată pe drumuri...”

Pe lângă adulți, armata ține grămăjoară şi copiii cu 
dizabilități. Actualmente lista conține 30 de nume. Ar-
mata Națională îi încurajează de fiecare dată în funcție 
de posibilități.  Acum un an a fost creată Asociația de 
caritate „scutul speranței”, menită să susțină această 
categorie de persoane, dar din lipsa mijloacelor finan-
ciare organizația nu a desfăşurat vreo activitate, ne-a 
spus preşedintele asociației Vladimir rogac. o alterna-
tivă financiară ar fi cele 2% din impozit pe care le poate 
direcționa oricare angajat, implicit al Armatei Naționale. 
Însă pentru a beneficia de ele organizația trebuie să aibă 
mai mult de un an cu activități organizate.

medicina de familie - 5 ani de la creare
Luna decembrie 2014 a deschis o filă nouă în medicina armatei - centrul consultativ Diagnostic 

(ccD) a creat secția medicină de familie. Astăzi colectivul din 3 medici, 5 asistente şi un registrator 
are grijă de cca 4300 de pacienți, dintre care aproximativ 600 de copii, ne-a informat şeful secției inga 
culeabin: „La început a fost dificil, mai ales când era vorba de copii. Ei necesită condiții şi atitudine 
speciale. Noi suntem unica instituție medicală dintre structurile de forță, care deserveşte şi minori”.

Timp de 5 ani s-au născut 162 de copii. Numărul exact de naşteri pe fiecare an şi numele fiecărui 
copil le cunoaşte şi prin somn Lucia roman, asistent medical, sala de imunoprofilaxie, care pe 20 
decembrie face 25 de activitate în cadrul ccD. În serviciul copiilor a muncit inițial ca voluntar, apoi 
a acceptat să-şi continue activitatea ca salariată. Pedantă şi cu responsabilitate nesecară, dânsa moni-
torizează vaccinarea, analizele medicale, documentația şi alte detalii legate de nou-născuți şi până la 
maturitate: „Am studii şi experiență în pediatrie, îmi plac copiii, să-i văd cum cresc, se dezvoltă şi mă 
simt utilă aici”. 

Primul copil născut în cadrul secției este Taisia Vioară. mama, Nadejda, susține că a avut parte 
de o deservire impecabilă: „Am fost vizitate acasă, examinate cu atenție, am primit sfaturi oportune, 
mereu m-am adresat ca la cei dragi şi în continuare recomand această instituție.”

Fotbal militar la cote mici

regele sportului se simte regeşte pe  10 decembrie de 
Ziua mondială a Fotbalului. La inițiativa organizației Națiunilor 
Unite se aduce anual un omagiu acestui sport cu o tradiție de 
aproximativ 2000 de ani şi care a reuşit să cucerească inimile a 
milioane de oameni din diverse colțuri ale mapamondului.

militarii moldoveni nu sunt o excepție decât prin faptul că 
practică doar minifotbalul. o armata mică are terenuri mici, ex-
plică colonel Vasile olednic, şef serviciu pregătire fizică şi sport al 
Armatei Naţionale. competiția la minifotbal se desfăşoară anual 
şi participă toate unitățile militare. inițial echipele mixte, formate 
atât din militari în termen cât şi prin contract, concurează la nivel 
de subunități, apoi bătălia se dă între unități. cele mai bune re-
zultate le au, de regulă, fotbaliştii din Batalionul Geniu, Academia 
militară şi din Brigăzile de infanterie ii şi iii, completează co-
lonel olednic. colectivul bine selectat, strategiile bine alese sunt 
printre cele mai importante în fotbal, susține  locotenent-colonel 
Emil Guțu, fotbalist de performanță şi cel mai activ participant la 
toate partidele: „Sunt pasionat de fotbal de mic, în adolescență am 
jucat în Liga Națională a Republicii Moldova, iar acum antrenez 
studenții militari şi mă bucur că aceştia sunt aproape pe picior de 
egalitate cu profesioniştii în domeniu”.

Periodic se organizează campionate de minifotbal interminis-
teriale, între toate structurile de forță sau între universitățile din 
țară, unde Armata Națională are un cuvânt greu de spus.

Oastea Moldovei

La mulţi ani! 

Dragi cititori!
Fie ca noul an să vă aducă sănătate, bucurii, un trai mai bun şi împliniri sufleteşti! 

Rămâneţi alături de noi, iar noi ne vom strădui să vă îndreptăţim aşteptările. 

Echipa redacţională vă urează
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grija persoanelor cu dizabilităţi

Pe 3 decembrie marcăm Ziua internațională a 
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burile casei. Accidentul de acum 40 de ani nu a înge-
nunchiat-o, cu susținerea soțului a reuşit să depăşească 
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Pe lângă adulți, armata ține grămăjoară şi copiii cu 
dizabilități. Actualmente lista conține 30 de nume. Ar-
mata Națională îi încurajează de fiecare dată în funcție 
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categorie de persoane, dar din lipsa mijloacelor finan-
ciare organizația nu a desfăşurat vreo activitate, ne-a 
spus preşedintele asociației Vladimir rogac. o alterna-
tivă financiară ar fi cele 2% din impozit pe care le poate 
direcționa oricare angajat, implicit al Armatei Naționale. 
Însă pentru a beneficia de ele organizația trebuie să aibă 
mai mult de un an cu activități organizate.
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