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Novicii de ieri  
au depus jurământul 
militar în faţa celor  
pe care îi vor apăra
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6
n      viața militară

Tricolorul -
ne uneşte şi ne motivează
Efectivul Ministerului Apărării, Marelui Stat Major al Armatei 
Naţionale şi unităţile dislocate în Tabăra militară 123 au participat 
la ceremonia militar-protocolară de trecere în revistă şi arborarea 
Drapelului de Stat.

7 28 de aniversări  
ale instituţiei de apărare
La data de 5 februarie, în fiecare an, 
efectivul Ministerului Apărării marchează  ziua creării instituţiei

n eveniment

Jurământul militar –
expresia demnităţii şi credinţei,  
de ziua unităţii 
Ostaşii din garnizoanele Chişinău şi Bălţi au depus jurământul 
militar, iar la Cahul solemnitatea a avut conotaţie dublă.  
100 de bravi infanterişti sudici au jurat credinţă Republicii 
Moldova de ziua Brigăzii 3 Infanterie Motorizată ,,Dacia” 
 din municipiul Cahul.
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Echipa redacţională:
căpitan Dmitrii VOSiMERiC
locotenent Gheorghe GURĂU

plutonier adjutant Vitali iOVU
Steluța MOSCALCiUC

Kateryna RUSSU 
ion VULPE

oasteamoldovei@army.md
tel.: 022-252-045,  022-252-047

9 rezervei Forţelor armate –  
atenţie specială
Şefii catedrelor militare din instituţiile de învăţământ superior  
au fost chemaţi la un bilanţ privind realizările în domeniul pregătirii 
rezervelor Forţelor Armate.

20 proiecte noi în anul militar 2020
Armata Naţională şi-a trasat nişte scopuri, segmentate pe domenii, 
ce vor fi realizate până în luna decembrie curent.
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n opinia experților

studiul aspectelor teoretice şi practice  
privind procesul de instruire în instrucţia 
traGerii al personalului militar 
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10
n comemorare

acţiunile memoriei
Membrii Comitetului organizatoric pentru desfăşurarea manifestărilor consacrate  
Zilei Memoriei şi Consiliului naţional pentru problemele veteranilor de război,  
precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor de veterani s-au întrunit  
la data de 7 februarie la Centrul de Cultură şi Istorie Militară.

n oficial

situaţia în armata naţională,  
în atenţia comandantului suprem  
al Forţelor armate
Ministrul Apărării Victor Gaiciuc a avut o întrevedere de lucru cu Preşedintele 
Republicii Moldova, Comandant Suprem al Forţelor Armate, Igor Dodon

8

14 omaGiu pentru rănile aFGanistanului
În fiecare an, la data de 15 februarie, militarii Armatei Naţionale participă la ceremoniile 
consacrate aniversării retragerii trupelor sovietice din Afganistan, care se desfăşoară  
pe întreg teritoriul ţării.

16 ecoul războiului din aFGanistan.  
elogiu curajului, devotamentului şi sacrificiului
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În cadrul ceremoniei consacrate jurământului mili-
tar, desfăşurată în Brigada de infanterie Motorizată 

„Moldova” din municiupiul Bălţi, ministrul Apărării Victor 
Gaiciuc a felicitat corpul de militari cu acest eveniment im-
portant, care marchează un nou început în viaţa fiecăruia 
dintre aceştia, cu noi provocări, noi responsabilităţi şi i-a 
îndemnat pe tineri să-şi îndeplinească cu onoare datoria 
faţă de ţară. 

„Primele emoţii din viaţa de militar le-aţi trăit deja în 
prima lună de aflare în Armata Naţională, timp în care aţi 
fost instruiţi de comandanţii voştri în cadrul cursului de pre-
gătire iniţială. Astăzi, prin ţinuta şi prestaţia voastră, aţi de-
monstrat că eforturile lor nu au fost în zădar. Urmează alte 
11 luni de instruire, în care veţi învăţa meseria armelor, iar 
cu timpul, poate veţi dori să deveniţi militari profesionişti în 
Armata Naţională. Noi, la rândul nostru, vă asigurăm că veţi 
avea tot sprijinul din partea colegilor şi conducerii instituţiei 
de apărare”, a spus ministrul Gaiciuc.

Totodată, în prezenţa reprezentanţilor corpului de co-
mandă al armatei, părinţilor şi rudelor, alți 180 de soldaţi, 
încorporaţi în unităţile din garnizoana Chişinău, Tabăra 
militară 142, au jurat credinţă Patriei. Astfel, în fața acestora 
s-a deschis o nouă filă a vieții, pe alocuri cu  dificultăți, care 
le va căli caracterul şi îi va pregăti pentru înfruntarea obsta-
colelor pe viitor.

Locţiitorul şefului Marelui Stat Major, colonel Octavian 
Varzari, i-a felicitat pe tinerii militari şi i-a îndemnat să fie 
disciplinaţi şi responsabili, să asculte de superiori şi să exe-
cute cu responsabilitate toate misiunile încredinţate, pentru 
că doar astfel vor reuşi să depăşească toate provocările ser-
viciului.

Primele emoţii din viaţa de militar le-aţi trăit deja 
în prima lună de aflare în Armata Naţională... 

Urmează alte 11 luni de instruire, în care veţi învăţa 
meseria armelor, iar cu timpul, poate veţi dori să 

deveniţi militari profesionişti în Armata Naţională. 

Ostaşii din garnizoanele Chişinău şi Bălţi au depus jurământul 
militar, iar la Cahul solemnitatea a avut conotaţie dublă.  

100 de bravi infanterişti sudici au jurat credinţă  
Republicii Moldova de ziua Brigăzii Infanterie Motorizată  

,,Dacia” din municipiul Cahul.

Jurământul militar –
Expresia demnităţii şi credinţei, de ziua unităţii 
n Cuvintele solemne ale jurământului au fost rostite cu voce tare şi fermă de 

peste 300 de tineri soldaţi. Memorabilul eveniment a derulat în unităţile din 
garnizoanele Armatei Naţionale şi a întrunit atât corpul de comandă al Armatei 
Naţionale, cât şi părinţii ostaşilor.

5Ianuarie  2020
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Ministrul Apărării Victor Gaiciuc a declarat că în pre-
zent, Brigada „Dacia” se poate mândri cu ofiţeri, sergenţi 
şi soldaţi binepregătiţi, care, de fiecare dată, demonstrează 
perseverenţă, curaj şi măiestrie profesională în cadrul misi-
unilor pe care le execută. „Pot spune cu încredere că, asemeni 
camarazilor din alte unităţi ale Armatei Naţionale, infante-
riştii de la Cahul sunt dedicaţi serviciului militar, Patriei şi 
valorilor naţionale. Mă bucur să constat că atât aici, în zona 
de sud, cât şi în întreaga ţară, militarii din Brigada ,‚Dacia” 
sunt apreciaţi pentru profesionalismul, devotamentul şi res-
ponsabilitatea faţă de meseria de militar, care este una deloc 
uşoară, dar nobilă”, a spus Victor Gaiciuc.

O atmosferă plină de emoții a pus stăpânire pe între-
gul platou. În ritmurile muzicale ale orchestrei militare din 
unitate, ostaşii au mers cu pas de defilare pentru prima dată 
în fața celor apropiați, care n-au ezitat să imortalizeze acest 
moment deosebit prin zeci de fotografii. 

Cu lacrimi de bucurie şi mândrie părinții şi bunicii au 
venit pentru a trăi şi simți alături de copiii lor aceste clipe 

La distanță de doar două zile, efectivul de militari şi 
funcționari ai Brigăzii „Dacia” din municipiul Cahul au săr-
bătorit 28 de ani de la crearea unităţii.

Comandantul brigăzii, locotenent-colonel, Nicolae Ca-
isîn, a felicitat cu această ocazie întreg corpul militar şi a 
asigurat conducerea Ministerului Apărării că şi în continu-
are unitatea va demonstra un nivel înalt de profesionalism, 
dedicație şi activitate prosperă: ,,Astăzi, Brigada 3 infanterie 
motorizată ,,Dacia” marchează două evenimente importante: 
depunerea jurământului militar şi aniversarea a 28 de ani de 
la crearea unității militare. În primul rând, mă adresez bravi-
lor soldați, cei care astăzi au onoarea să depună jurământul 
militar în ziua de sărbătoare a unității militare. Sunt ferm 
convins că această zi va rămâne pe veci în memoria voastră. 
Felicit toți militarii şi angajații civili care au executat şi exe-
cută serviciul în această unitate. În această zi solemnă, sunt 
copleşit de sentimentul mândriei pentru că servim Patriei 
umăr la umăr. Înainte ne aşteaptă vremuri bune cu antrena-
mente şi exerciții ce au un singur scop, cel de a fi mai pregătiți 
pentru a îndeplini datoria oricând şi oriunde. La mulți ani 
Brigada „Dacia”!

Brigada de infanterie motorizată „Dacia” din Cahul a 
fost creată în 24 februarie 1992, prin decretul Preşedintelui 
Republicii Moldova, cu efectivul în număr de cinci ofițeri, 
20 plutonieri şi 100 soldați. În 2018, unitatea a fost decorată 
cu Ordinul de Stat „Credinţă Patriei” clasa i. 

În aceeaşi zi de sărbătoare, în Piaţa independenţei din 
Cahul, peste 100 de ostaşi, care vor executa serviciul militar 
în termen în unitate, au jurat credință Republicii Moldova şi 
poporului ei. 

„Astăzi este sărbătoare nu doar pentru efectivul Brigăzii 
„Dacia”, dar şi pentru tinerii care au depus jurământul militar. 
Pentru ei emoţiile trăite sunt duble, pentru că de astăzi, se anga-
jează să-şi îndeplinească cu onoare şi demnitate datoria de mili-
tar în cadrul Armatei Naţionale”, a menţionat Victor Gaiciuc. 

Cu un mesaj de felicitare pentru întreg efectivul militar 
a venit şi fostul comandant al brigăzii, colonel (r) Vasile Ju-
ravschi. Unul dintre veteranii care a stat la temelia acestei 
unități ca insituție militară şi a contribuit substanțial la dez-
voltarea prosperă a brigăzii ca un bun garant al securitații 
în sudul țării.

,,Timp de 28 de ani, militarii brigăzii au executat misiu-
nile şi au îndeplinit datoria cu demnitate şi ardoare. De nu-
mele brigăzii este legată istoria Armatei Naționale. ,,Dacia” 
a fost prima unitate creată la începutul anului 1992. Brigada 
este una dintre primele unități care a depus jurămantul mili-
tar de credință Republicii Moldova şi poporului ei în martie 
1992. Militarii brigăzii au fost printre primii mobilizați să 
lupte în războiul de pe Nistru. Brigada ,,Dacia”, după indicii 
calitativi, a fost şi este un model de profesionalism, demnitate 
şi devotament în Armata Națională. În această zi nobilă, ca 
băştinaş al acestui meleag, sunt mândru că am avut onoarea 
să execut serviciul în această unitate militară”, a spus colonel 
(r) Vasile Juravschi.
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deosebite. După mica despărţire, aceştia au avut ocazia să-
şi strânga în brațe feciorii şi nepoții. ,,Sunt plină de mân-
drie pentru nepoțelul meu. Îi doresc să-şi îndeplinească cu 
demnitate şi cinste datoria. Emoțiile sunt foarte mari. Eu 
demult am aşteptat să-l văd în uniforma militară. Nu-mi 
ajung cuvinte pentru a-mi exprima bucuria. Va deveni un 
bărbat adevărat, un apărător al țării”, a spus, cu voce caldă 
şi bucurie pe chip, bunica unui soldat.

Tinerii ostaşi care au jurat credință şi devotament Re-
publicii Moldova susțin că serviciul militar este o datorie 
sfântă pentru fiecare cetățean şi vor îndeplini cu precădere 
misiunea şi obligația de a apăra şi sprijini țara. ,,Acest eve-
niment este foarte important pentru mine. Am depus jură-
mântul militar pentru Patrie. În orice situație voi sta scut 
pentru ea. La început mi-a fost foarte greu. Nu e uşor să te 
adaptezi noului regim, însă timp de o luna am reuşit să fac 
acest lucru. Peste un an, după ce finalizez servicul militar în 
termen, voi continua să activez în acest domeniu. Îmi doresc 
o carieră militară. Nu ascultați pe cei care spun aberații des-
pre armătă, că este rău şi nu merită. M-am convins, perso-
nal, că sunt prostii. În armată este foarte bine, suntem tratați 
cu respect de către conducere”, a spus soldatul Mocanu.

Soldatul Fiodor Tocan, susține că fiecare tânăr trebuie 
să-şi îndeplinească datoria față de Patrie şi să nu cadă pra-
dă minciunilor: ,,Este o zi importantă, de acum mă simt 
bărbat căci deja sunt un soldat adevărat. Tinerii de 18 ani 
nu trebuie să asculte ,,poveşti”, deoarece în realitate este cu 
totul altfel. Să nu le fie frică să vină şi să îndeplinească da-
toria. Pe viitor îmi doresc să îmbrățişez cariera miliră, să 
muncesc aici şi să duc onoarea țării!”

Programul festiv al evenimentului a cuprins defilarea 
trupelor, parada tehnicii militare, exerciţii de luptă corp la 
corp şi instrucţie de front, precum şi un program artistic 
prezentat de orchestra militară din unitate. După ceremonie, 
soldaţii beneficiază de un concediu de cinci zile, după care 
sunt repartizaţi în unităţile Armatei Naționale. În Republica 
Moldova, serviciul miliatar în termen durează 12 luni.

Inesa ŞPAc
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Inesa ŞPAc
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Drapelul de Stat al Republicii Moldova, Tricolorul, este simbo-
lul oficial al ţării noastre. El simbolizează trecutul, prezentul 

şi viitorul statului moldovenesc, reflectă principiile lui democra-
tice, tradiţia istorică a poporului moldovenesc, egalitatea în drep-
turi, prietenia şi solidaritatea tuturor cetăţenilor republicii.

La iniţiativa ministrului Victor Gaiciuc a avut loc evenimen-
tul, desfăşurat şi în prezenţa comandantului Armatei Naţionale, 
general de brigadă igor Gorgan.

Ministrul Apărării a menţionat, în cadrul ceremoniei, impor-
tanţa organizării unor astfel de activităţi pentru dezvoltarea spiri-
tului de patriotism printre militari, care prin intonarea imnului şi 
onorarea Drapelului de Stat, demonstrează că sunt la datorie, îşi 
iubesc ţara şi cinstesc  valoarea inconfundabilă a oricărei naţiuni.

„Îmi doresc ca fiecare săptămână de lucru să înceapă în aşa 
mod, pentru că ofiţerii şi subofiţerii Armatei Naţionale trebuie să 
fie un exemplu pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova. Ei sunt cei 
care înainte de toate trebuie să respecte Constituţia ţării şi Drapelul 
de Stat. Să demonstreze disciplină ireproşabilă în serviciu, să-şi în-
deplinească obligaţiunile în conformitate cu regulamentele militare 
şi legislaţia în vigoare şi să-şi cunoască meseria la perfecţie”, a spus 
ministrul Apărării.

De menţionat că începând cu luna februarie curent, ceremo-
nii militar-protocolare de arborare a Drapelului de Stat se desfă-
şoară la începutul primei săptămâni din fiecare lună, pe platoul 
instituţiei de apărare.

Tricolorul -
ne uneşte şi ne motivează
n Efectivul Ministerului Apărării, Marelui Stat Major al Armatei 

Naţionale şi unităţile dislocate în Tabăra militară 123 au participat 
la ceremonia militar-protocolară de trecere în revistă şi arborarea 
Drapelului de Stat.

La evenimentul dedicat aniversării a 28-a 
de la crearea Ministerului Apărării,  au 

fost prezenţi  ministrul Apărării Victor Gaiciuc, 
comandantul Armatei Naţionale, general de bri-
gadă igor Gorgan, veterani, militari, cât şi func-
ţionari  ai instituţiei. Partea  festivă a aniversă-
rii a cuprins o ceremonie militar-protocolară 
şi un program artistic.

Victor Gaiciuc a ţinut un discurs în care a feli-
citat personalul Ministerului Apărării, iar la finele 
acestuia a înmânat unui grup de veterani, militari 
şi funcţionari publici distincţii ale Armatei Naţio-
nale şi diplome pentru performanţă în activitate.

Ministrul Apărării, de asemenea, a declarat 
că în prezent, instituţia pe care o conduce se poa-
te mândri cu o echipă bineconsolidată de mili-
tari şi angajaţi civili profesionişti, care îşi cunosc 
la perfecţie meseria. 

„Datorită eforturilor şi dedicaţiei acestor bărbaţi 
şi femei care şi-au ales cariera militară, dar şi am-
biţiei personalităţilor care au stat la baza şi cârma 
instituţiei, începând cu anul 1992, Ministerul Apă-
rării a înregistrat progrese în consolidarea sistemu-
lui naţional de securitate şi apărare. Cu această 

ocazie, aş vrea să mulţumesc tuturor generaţiilor 
de ieri şi de azi, care au fost şi sunt resursa cea mai 
de preţ pentru funcţionarea eficientă a instituţiei”, 
a subliniat Victor Gaiciuc.

Ministerul Apărării a fost creat la data de 5 fe-
bruarie 1992, prin decretul Preşedintelui Republi-
cii Moldova. Misiunea instituţiei este elaborarea 
şi promovarea politicii statului în asigurarea apă-
rării naţionale, conducerea şi coordonarea acti-
vităţilor ce revin Armatei Naţionale în domeniul 
apărării şi securităţii statului.

La data de 5 februarie,  
în fiecare an,  
efectivul Ministerului 
Apărării marchează   
ziua creării instituţiei

28 de aniversări  
ale instituţiei de apărare

Îmi doresc ca fiecare săptămână de lucru să înceapă 
în aşa mod, pentru că ofiţerii şi subofiţerii Armatei 

Naţionale trebuie să fie un exemplu pentru toţi 
cetăţenii Republicii Moldova.

Oastea Moldovei Ianuarie  2020
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Ministrul Gaiciuc l-a informat pe Comandatul Suprem 
despre situaţia curentă din Armata Naţională şi prin-

cipalele probleme cu privire la asigurarea protecţiei sociale 
a militarilor din cadrul instituţiei.

Astfel, igor Dodon i-a solicitat ministrului Apărării să 
întreprindă măsurile necesare pentru îmbunătăţirea pache-
tului social pentru ofiţeri şi subofiţeri, în special la capitolul 
asigurarea cu locuințe de serviciu a celor care activează ca 
militari pe bază de contract.

Oficialii au abordat şi starea disciplinei în Armata Na-
ţională, evidenţiind importanţa menţinerii acesteia pentru 
funcţionarea eficientă a instituţiei.

O atenţie deosebită în cadrul întrevederii a fost acordată 
protecţiei sociale a veteranilor. Astfel, Preşedintele Dodon 
i-a sugerat ministrului Apărării să țină sub control personal 
soluţionarea problemei respective, astfel încât veteranii să 
beneficieze de condiţii mai bune de tratament şi reabilitare, 
dar şi respectarea drepturilor în conformitate cu legislaţia 
în vigoare.

Totodată, Comandantul Suprem a accentuat necesitatea 
realizării la cel mai înalt nivel a tuturor acțiunilor planificate 
cu prilejul aniversării a 75-a a Victoriei în Marele Război 
pentru Apărarea Patriei.

situaţia în armata naţională,  
în atenţia comandantului suprem  
al Forţelor armate

Ministrul Apărării Victor Gaiciuc a avut o întrevedere  
de lucru cu Preşedintele Republicii Moldova,  

Comandant Suprem al Forţelor Armate, Igor Dodon

La şedinţa de bilanţ au participat, ministrul Apărării 
Victor Gaiciuc, comandantul Armatei Naţionale, ge-

neral de brigadă igor Gorgan, secretarul de Stat Vladimir 
iliev, secretarul general Rostislav Rotari, militari din corpul 
de comandă şi specialişti în diferite domenii din subdivizi-
unile Marelui Stat Major.

Subiectele principale care au fost abordate în cadrul ac-
tivităţii au vizat realizările catedrelor militare înregistrate 
pentru anul 2019 şi stabilirea sarcinilor pentru anul curent. 
A fost abordată întrebarea privind calitatea procesului de 
instruire a rezervei, dotarea catedrelor militare cu materiale 
didactice şi bază tehnico-materială, componenţa şi pregăti-
rea specialiştilor care asigură procesul de instruire, precum 
şi aspectele legislative.

În cadrul discuţiilor, au fost identificate o serie de la-
cune la capitolul asigurare cu echipament şi spaţii pentru 
desfăşurarea lecţiilor teoretice şi practice din cadrul insti-
tuţiilor de învăţământ superior, planificarea şi stabilirea dis-
ciplinelor şi specialităţilor militare necesare pentru Armata 
Naţională.

Victor Gaiciuc, în cadrul şedinţei, a menţionat că desfă-
şurarea cu regularitate a întâlnirilor cu şefii catedrelor mi-

litare din universităţi, reprezintă factorul decisiv pentru a 
afla din prima sursă cum evoluează procesul de pregătire 
a tinerilor studenţi la diferite specialităţi, necesare pentru 
suplinirea rezervei Armatei Naţionale. 

„Îmbunătăţirea nivelului de pregătire la catedrele milita-
re este un obiectiv prioritar al conducerii Armatei Naţionale 
pentru anul curent de instrucţie. Iată de ce, am dispus evalu-
area cât mai urgentă a situaţiei reale în domeniu, pentru a 
identifica problemele existente şi a veni cu soluţii viabile pen-
tru optimizarea activităţii acestor structuri”, a spus ministrul 
Apărării.

Ministrul Gaiciuc a reiterat importanţa coordonării 
planului de studii, din cadrul catedrelor, cu specialiştii din 
Marele Stat Major, responsabili de instruire, asigurării unei 
comunicări şi cooperări mai eficiente cu catedrele militare 
din universităţile din raioane, extinderii spectrului de spe-
cialităţi, printre care infanterie, artilerie şi geniu, precum şi 
utilizarea pentru studii a infrastructurii şi bazei materiale 
din cadrul Centrelor de Pregătire a Specialiştilor de pe în-
treg teritoriul ţării.

Actualmente în Republica Moldova activează 12 catedre 
militare.

rezervei Forţelor armate – 
atenţie specială

n Şefii catedrelor militare din instituţiile de învăţământ superior au fost chemaţi  
la un bilanţ privind realizările în domeniul pregătirii rezervelor Forţelor Armate.
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a tinerilor studenţi la diferite specialităţi, necesare pentru 
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Şedinţa, prezidată de ministrul Apărării Victor Gai-
ciuc, a debutat cu un minut de reculegere în memoria 

eroilor căzuţi în luptele pentru integritatea teritorială şi 
independenţa Republicii Moldova din 1992.

Ulterior, au fost analizate acţiunile prevăzute în Pla-
nul manifestaţiilor dedicate comemorării a 28 de ani de la 
începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii 
şi independenţei Republicii Moldova şi Planul-scenariu 
al activităţilor dedicate Zilei Memoriei, marcată în fiecare 
an la data de 2 martie.

Discuţiile, în special s-au axat pe modul de desfăşura-
re a acţiunilor respective, dar şi pe problemele organiza-
torice, financiare şi logistice cu care se confruntă institu-
ţiile responsabile de executarea Planului.

În acest sens, ministrul Victor Gaiciuc a solicitat Mi-
nisterului Apărării, Ministerului Afacerilor interne, Mi-
nisterului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale (MSM-
PS), Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Serviciului de 

informaţii şi Securitate, Ministerului Educaţiei, Culturii 
şi Cercetării, autorităţilor publice locale, precum şi or-
ganizaţiilor de veterani să depună efort maxim pentru 
realizarea la cel mai înalt nivel a acţiunilor prevăzute în 
Planul manifestaţiilor dedicate comemorării a 28 de ani 
de la începutul acţiunilor de luptă din 1992, inclusiv a 
activităţilor planificate pentru marcarea Zilei Memoriei.

Un alt aspect important pe agenda discuţiilor, a fost 
evaluarea măsurilor întreprinse de autorităţi şi institu-
ţiile statului pentru soluţionarea problemelor abordate 
la prima reuniune a Consiliului naţional pentru proble-
mele veteranilor de război din 24 ianuarie curent, prin-
tre cele mai stringente fiind protecţia socială, acordarea 
legitimaţiilor de tip nou şi poliţă de asigurare medica-
lă, condiţiile de tratament şi reabilitare, îndemnizaţiile 
pentru diferite categorii de veterani, precum şi asigura-
rea respectării drepturilor şi libertăţilor constituţionale 
ale acestora.

acţiunile memoriei
n Membrii Comitetului organizatoric pentru desfăşurarea manifestărilor consacrate 

Zilei Memoriei şi Consiliului naţional pentru problemele veteranilor de război,  
precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor de veterani s-au întrunit la Centrul de Cultură 
şi Istorie Militară.

Ca rezultat, au fost propuse o serie de soluţii pentru 
înveşnicirea memoriei eroilor căzuţi în lupte cum ar fi: 
evaluarea tuturor mormintelor eroilor decedaţi în răz-
boi, identificarea modalităţilor de întreţinere şi îngriji-
re a acestora, editarea unui volum de carte cu titlul „În 
memoria celor căzuţi în luptele de pe Nistru” şi a unui 
film documentar, până în anul 2022,  despre eroii inde-
pendenţei, atunci când vor fi comemoraţi 30 de ani de la 
începerea acţiunilor de luptă pentru apărarea indepen-
denţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, pre-
cum şi identificarea instituţiilor de învăţământ, străzilor, 
care poartă numele eroilor şi elaborarea unui concept de 
înveşnicire a numelui celor căzuţi prin astfel de acţiuni şi 
în continuare.

Totodată, a fost examinată posibilitatea acordării po-
liţelor de asigurare medicală unui număr de circa 5000 de 
veterani de război, precum şi majorării alocaţiei lunare 
văduvelor de război până la 500 de lei pe lună. Totodată, a 
fost analizată posibilitatea de a asigura 124 de veterani de 
război cu servicii de reabilitare în cadrul Centrului Repu-
blican Experimental Protezare, Ortopedie şi Reabilitare 
şi a acorda asistenţă medicală în cadrul Spitalului Clinic 
al MSMPS pentru circa 600 de veterani suplimentar.

În baza dispoziţiei Guvernului, pe parcursul anului 
curent, în municipiul Chişinău, dar şi în raioanele din 
ţară, vor avea loc o serie de manifestări dedicate Zilei 
Memoriei, printre care un Marş al Memoriei, ceremo-
nii de comemorare, depuneri de flori, instalarea plăcilor 
comemorative pe unele edificii din localităţi, precum şi 
activităţi educativ-patriotice în instituţiile de învăţământ 
şi în unităţile militare. 

13Ianuarie  2020
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În luna februarie a fiecărui an, practic, în toate oraşele din 
țară sunt omagiați eroii. Tradiționalul ceremonial militar, 
depunerile de flori şi ochii îngândurați ale veteranilor, care 
îi caută cu privirea prin mulțime, pe cei care s-au întors 
împreună cu ei de la război, dar şi pe cei care n-au avut 
norocul să se întoarcă...
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La războiul din Afganistan, care a avut loc între anii 1979 şi 1989, au 
participat circa 12 500 de moldoveni. Dintre aceştia, 301 militari şi-au 
pierdut viaţa, patru au fost daţi dispăruţi, iar alţi 600 au fost răniţi. 
Pentru eroismul şi bărbăţia manifestată au fost decoraţi cu distincţii  
de stat 1694 de soldaţi moldoveni.

În fiecare an, la data de 15 februarie, militarii Armatei 
Naţionale participă la ceremoniile consacrate ani-

versării retragerii trupelor sovietice din Afganistan, care se 
desfăşoară pe întreg teritoriul ţării.

La Chişinău, prim-ministrul ion Chicu, ministrul Apă-
rării Victor Gaiciuc, împreună cu comandantul Armatei 
Naţionale, general de brigadă igor Gorgan, precum şi ofi-
ţeri din corpul de comandă al Armatei Naţionale, alături de 
oficiali, veterani şi membri ai familiilor lor, au depus flori la 
Complexul Memorial „Feciorilor Patriei - Sfântă Amintire” 
din Chişinău. 

Toţi cei prezenţi la ceremonie au participat la Marşul 
Memoriei şi au ţinut un minut de reculegere în memoria 
celor căzuţi pe câmpul de luptă.

În cadrul festivităţii de comemorare a celor căzuţi pe 
meleaguri străine, prim-ministrul şi ministrul Apărării au 
ţinut discursuri în care au adus omagii ostaşilor căzuţi în 
acest război. Oficialii au declarat că ostaşii care au luptat în 
război au dat dovadă de curaj şi devotament şi şi-au onorat 
cu demnitate obligaţiile faţă de jurământul militar.

“Este datoria noastră sfântă să nu uităm despre sacrificiul 
Dumneavoastră şi despre rănile lăsate de acel război. Bărbă-
ţia şi eroismul de care aţi dat dovadă, merită toată admiraţia 
din partea noastră”, a menţionat prim-ministru.

În aceeaşi ordine de idei, ministrul Apărării Victor Ga-
iciuc a îndemnat pe toţi cei care nu sunt indiferenţi, să nu 
uite de faptele eroice ale conaţionalilor noştri. 

„Datoria noastră, a tuturor, să păstrăm în memorie fap-
tele curajoase ale conaţionalilor noştri care au decedat în răz-
boiul din Afganistan. În fiecare an, venim în acest loc pentru 
a-i comemora pe soldaţii care şi-au pierdut viaţa în sânge-
rosul război, dar şi pentru a le prezenta onorul celor care au 
rămas în viaţă şi să-i cinstim pe veteranii care au participat 
în acel război”, a menţionat Victor Gaiciuc.

Totodată, militarii Armatei Naţionale, din alte garnizoa-
ne ale ţării, au participat la ceremonii de comemorare a osta-
şilor decedaţi în acţiunile de luptă din Afganistan, organizate 
la Bălţi, Cahul, Floreşti, Ungheni, dar şi în centrele raionale 
Leova, Rîşcani, Edineţ, Taraclia, Cimişlia şi Hînceşti.

De menţionat că, pe parcursul anului curent, în muni-
cipiul Chişinău, dar şi în raioanele din ţară, vor avea loc o 
serie de manifestări de susţinere a protecţiei sociale a fami-
liilor celor căzuţi în război, precum şi activităţi educativ-pa-
triotice cu participarea veteranilor.

Locotenent Gheorghe GURĂU

omaGiu pentru 
             rănile aFGanistanului
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Atât soldații, cât şi ofițerii nu au avut de ales - executau ordi-
nul şi îndeplineau misiunea. Puțini dintre ei ştiau despre in-

teresele războinice ale Uniunii Sovietice în Afganistan. Militarii, 
împreună cu familiile lor, îşi planificau o viață paşnică, fără lupte, 
fiecare având visele şi ambițiile proprii. Însă conducerea supremă 
le-a refuzat această alegere. La 12 decembrie 1979 Biroul politic 
a luat decizia de a introduce trupele sovietice pe teritoriul Afga-
nistanului. 

La 24 decembrie a fost emisă directiva ministrului Apărării  
USSR, Ustinov, care a dat start unei conflagrații de 9 ani. Deja a 
doua zi, la ora 15:00, ora Moscovei, pe pământul afgan au păşit 
primele subunități ale armatei sovietice.

„I-am spus vestea soției, mi-am sărutat copilul şi am plecat. 
I-am spus doar că tata este militar...”, îşi aminteşte de acele vre-
muri pilotul militar, colonelul în rezervă Vladimir Cojocari. 

Au urmat 9 ani de război, despre care puțin se ştia în țară. În 
presă apăreau doar imagini „înfrumusețate” din viața cotidiană a 
contingentului militar, aflat departe de casă, puțin se vorbea des-
pre acțiunile de luptă şi rareori se pomenea despre ostaşi căzuți 
la datorie. Cei de acasă nu ştiau cât de sângeros este acel război 
şi ce tribut plăteşte țara lor, implicată într-un conflict armat ce 
nu-i aparține.

„Îngerul salvator” 
din norii afganistanului
Când îşi aminteşte de Afganistan, chiar şi acum, peste 31 de 

ani, colonelul (r) Vladimir Cojocari  cu mare greu îşi stăpâneşte 
emoțiile, iar medaliile de la pieptul lui încep să vibreze. Fiind 
pilot cu 331 de zboruri de luptă în palmares, a privit războiul 
dintr-un alt unghi, la propriu şi la figurat. În timp ce se afla în 
Afganistan, a avut ocazia să piloteze mai multe aparate de zbor, 
printre care şi o aeronavă cu funcții de spital mobil. În momente 
de grea cumpănă, cu siguranță, era cea mai aşteptată persoană de 
mulți camarazi, care aveau nevoie urgent de ajutor.

„Noi aterizam în apropierea câmpurilor de luptă. Colegii cu 
elicopterele ne aduceau răniții, iar medicii deja le acordau ajutor 
în avion. Odată, în timpul zborului, când toți medicii au rămas la 
pământ să acorde ajutor şi la bord se afla doar o asistentă medica-
lă, unui ostaş i s-a deschis rana...”, îşi aminteşte cu o voce tremu-
rândă aviatorul. „Ea a venit în cabina piloților plină de sânge şi a 
spus: „Comandante, ajută-mă!”. Am setat regimul de autopilotare 
şi m-am implicat şi eu în acordarea ajutorului medical. Ca să-i 
oprim hemoragia şi, în aşa fel, să-i salvam viața. Am fost nevo-
it să-i „cos” rana cu o bucată de sârmă, care era la îndemână...”, 
povesteşte pilotul.  

După ce a petrecut un an de zile în norii Afganistanului, co-
lonelul Vladimir Cojocari a revenit acasă şi a încercat să reia o 

viață paşnică şi să uite de război. „Deşi suntem ofițeri şi suntem 
pregătiți psihologic şi fizic pentru a ne apăra țara, vrem noi ori nu 
vrem, dar războiul îşi lasă o amprentă pe fiecare dintre noi. De la 
început, în special, în prima jumătate de an după război, a fost 
foarte greu. Când auzeam zgomote imediat tresăream din pat... 
Mi-a fost foarte greu, dar mi-am revenit...”, conchide colonelul (r), 
parcă înghițindu-şi durerea. 

Şi atunci, când a crezut că luptele au rămas în trecut pentru 
el, destinul, în persoana comandantului suprem, i-a pregătit o 
nouă încercare.

istorii „ca-n filme”
„A doua oară, în ’87... Atunci deja „duşmanii” de acolo, cum 

îi numeam noi, aveau armament modern, rachete moderne, „Stin-
ger”, „Redeye” etc., cu care au început să-i doboare pe foarte mulți 
colegi. Și atunci a venit un nou ordin de la Moscova, prin care cei 
mai experimentați piloți erau trimişi din nou în luptă”, începe al 
doilea episod al războiului Vladimir Cojocari.

A avut ocazia să vadă acolo scene îngrozitoare, pe care mulți 
dintre noi le cunoaştem doar din filme. Tot acolo s-a convins că 
soarta este cel mai crud şi nemilos regizor. „Momentul cumplit 
din filmul „9 рота”, când a fost doborât avionul AN-12 cu mulți 
militari la bord, s-a întâmplat în ochii mei. După prăbuşire noi 
imediat am încercat să ne apropiem târâş de avion ca să ajutăm 
cumva răniții, însă au început să explodeze în direcția noastră 
sistemele de protecție anti-rachete ale avionului. Comandantul re-
gimentului a strigat comanda „Înapoi!” şi...”, îşi întrerupe istoria 
veteranul cu ochii umezi, „acompaniat” de sunetul ascuțit al me-
daliilor din piept, care din nou au început să vibreze.

Ecoul războiului 
din Afganistan.

eloGiu curaJului, 
devotamentului  
şi sacriFiciului

au trecut deja 31 de ani de la încheierea războiului din afganistan. a fost un război străin 
pentru moldova, război în care și-au pierdut vieţile sute de feciori în bătăliile din munţii 
unui conflict cu multe semne de întrebare. acel masacru a frânt mii de vieţi, nu doar a 
celor care au căzut pe câmpurile de luptă, dar și a ostașilor care s-au întors acasă și au fost 
obligaţi să ducă povara  amintirilor tragice pe tot parcursul vieţii. 
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militari la bord, s-a întâmplat în ochii mei. După prăbuşire noi 
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daliilor din piept, care din nou au început să vibreze.
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„fiecare ființă vrea să trăiască...”
În total, Uniunea Sovietică a înregistrat pierderi umane de 

circa 14 mii de militari, inclusiv peste 300 de concetățeni de-ai 
noştri. Însă, ca în orice război, pe lângă cei care luau vieți, existau 
şi oameni, care salvau şi luptau pentru fiecare viață în parte. Unul 
dintre medicii militari, aflați în teatrele de operații din Afganis-
tan, este şi colonelul în rezervă Anatolie Voleac. Datorită profesi-
onalismului şi sacrificiului acestui militar, mulți ostaşi s-au întors 
acasă şi i-au strâns în brațe pe cei dragi.

„Fiecare ființă vrea să trăiască şi războiul nu este dorit de ni-
meni. Iar cel care doreşte război niciodată nu se încaieră la lup-
tă...”, aşa îşi începe propria istorie a războiului din Afganistan me-
dicul Voleac. „De aceea, când am început să-mi pregătesc valiza, 
uniforma şi i-am spus soției cu doi copii mici (de un anişor şi de 
patru anişori) că mâine trebuie să plec la război, a urmat o reacție 
firească din partea ei: lacrimi, isterie şi întrebarea „Dar noi ce să 
facem fără tine?”. Și totuşi am fost  nevoit să-i las acasă şi să plec”, 
povesteşte colonelul (r). 

„În scurt timp, la 12 septembrie 1981, în timpul unei misiuni 
am fost atacați din spate. Glonțul, care a lovit turela, s-a rupt. În 
mine a nimerit cămaşa glonțului (şi acum o port cu mine), iar pe 
soldatul de alături l-a lovit drept în artera femurală. Imediat i-am 
aplicat garoul, l-am urcat în elicopter, care, din fericire, zbura prin 
apropiere, şi l-am trimis la spital”, îşi aminteşte Anatolie Voleac, 
cu un zâmbet trist, despre botezul focului. 

Pentru a-l convinge să îndeplinească unele misiuni compli-
cate, superiorii încercau să-l motiveze cu distincții, însă pentru el 
motivația supremă era o viață salvată.

minunile se Întâmplă și la război
Deşi este o fire destul de pragmatică şi a văzut multe nedreptăți 

la război, îşi aminteşte de un caz mai special, care, cu adevărat, 
poate fi definit ca o minune. În timp ce acorda ajutor răniților, 
după un schimb accidental de focuri, între două subunități sovie-
tice, a avut parte de o întâmplare, în care îți vine greu să crezi.

Într-o noapte, după ce au fost dezinformați, două grupe de 
militari sovietici s-au întâlnit la poalele unui munte unde au 
deschis un schimb dur de focuri. În urma acestui tragic eveni-
ment, ambele subunități s-au ales cu o mulțime de victime. „În 
momentul când au deschis remorca camionului GAZ - 66, cu 
care au fost aduşi răniții, la pământ a căzut un lostopan de sânge 
închegat, provocând un sunet specific... „Hai, dați-i jos!”. Ăsta-i 
viu, ăsta-i mort, ăsta-i mort, ăsta-i viu... 

Am improvizat repede un „spital” chiar în câmp. Aveam lu-
mină doar de la farurile maşinii... Am ordonat ca pe cei decedați 
să-i ducă în spatele unei case. După ce deja majoritatea băieților 
se simțeau mai bine, iar infuziile picurau, s-a apropiat de mine 
un ostaş. „Tovarăşe căpitan, unul cu gaură în frunte mi-a făcut 
din deget”, mi-a zis speriat soldatul. Ştiind prin ce a trecut acest 
băiat, am crezut că e din cauza stresului, spaimei, dar el tot insis-
ta că spune adevărul. Când am ajuns în spatele casei, unde erau 

aşezați cei decedați, am observat cum într-adevăr i-a tremurat 
uşor mâna unui soldat cu o gaură în frunte. Repede l-am adus 
în „spitalul” improvizat, am luat o sondă chirurgicală, cu care 
am simțit undeva adânc glonțul. Era ceva de necrezut! A mers 
drept între emisfere şi nu a lovit substanța cerebrală!”, povesteşte 
şi acum cu emoții medicul militar. 

Avea pulsul foarte slab, abia simțit. Nu aveam alte medicamen-
te pentru astfel de situații, dar ca să-l readuc la viață i-am injectat 
vreo 5 ml. de clorură de calciu direct în ventriculul drept. Deoda-
tă organismul „a înviat”, a început să apară tot mai pronunțat pul-
sul... La un moment, când stăteam deasupra lui, rănitul a deschis 
ochii şi a întins mâinile să mă cuprindă. Văzând această scenă, 
când „decedatul” mă cuprinde, toți soldații din preajmă au dat bir 
cu fugiții”, îşi aminteşte zâmbind colonelul (r). 

„Când s-a ridicat brusc să mă cuprindă, spre marea mea mi-
rare mi-a zis: „Nene doctore (n. r. din rusă дядя = nene, nea), 
ştiu, că dacă eşti tu, eu voi supraviețui!”. Era moldovean! Familia 
– Bostănel! Până dimineață s-a simțit relativ bine. Când au venit 
elicopterele, l-au dus în Shindand, din Shindand în Taşkent şi de 
acolo în Moscova. Soarta lui de mai departe, cu părere de rău, nu o 
cunosc”, a încheiat colonelul Anatolie Voleac această istorie tris-
tă, dar, totodată, miraculoasă. 

După retragerea trupelor sovietice din Afganistan, la doar 
câțiva ani de pace, când rănile războiului abia au început să se 
cicatrizeze, circumstanțele i-au impus pe mulți veterani moldo-
veni să pună din nou mâna pe armă. Atunci războiul a venit la 
ei acasă. Cei care au avut norocul să scape cu viață dintr-un cal-
var, şi-au pus viețile pe altar pentru a doua oară. De data aceasta, 
pentru independența şi integritatea Patriei.

În luna februarie a fiecărui an, practic, în toate oraşele din 
țară sunt omagiați eroii. Tradiționalul ceremonial militar, depu-
nerile de flori şi ochii îngândurați ale veteranilor, care îi caută cu 
privirea prin mulțime, pe cei care s-au întors împreună cu ei de la 
război, dar şi pe cei care n-au avut norocul să se întoarcă...

căpitan Dmitrii VOSIMERIc
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şi oameni, care salvau şi luptau pentru fiecare viață în parte. Unul 
dintre medicii militari, aflați în teatrele de operații din Afganis-
tan, este şi colonelul în rezervă Anatolie Voleac. Datorită profesi-
onalismului şi sacrificiului acestui militar, mulți ostaşi s-au întors 
acasă şi i-au strâns în brațe pe cei dragi.

„Fiecare ființă vrea să trăiască şi războiul nu este dorit de ni-
meni. Iar cel care doreşte război niciodată nu se încaieră la lup-
tă...”, aşa îşi începe propria istorie a războiului din Afganistan me-
dicul Voleac. „De aceea, când am început să-mi pregătesc valiza, 
uniforma şi i-am spus soției cu doi copii mici (de un anişor şi de 
patru anişori) că mâine trebuie să plec la război, a urmat o reacție 
firească din partea ei: lacrimi, isterie şi întrebarea „Dar noi ce să 
facem fără tine?”. Și totuşi am fost  nevoit să-i las acasă şi să plec”, 
povesteşte colonelul (r). 

„În scurt timp, la 12 septembrie 1981, în timpul unei misiuni 
am fost atacați din spate. Glonțul, care a lovit turela, s-a rupt. În 
mine a nimerit cămaşa glonțului (şi acum o port cu mine), iar pe 
soldatul de alături l-a lovit drept în artera femurală. Imediat i-am 
aplicat garoul, l-am urcat în elicopter, care, din fericire, zbura prin 
apropiere, şi l-am trimis la spital”, îşi aminteşte Anatolie Voleac, 
cu un zâmbet trist, despre botezul focului. 

Pentru a-l convinge să îndeplinească unele misiuni compli-
cate, superiorii încercau să-l motiveze cu distincții, însă pentru el 
motivația supremă era o viață salvată.
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Deşi este o fire destul de pragmatică şi a văzut multe nedreptăți 

la război, îşi aminteşte de un caz mai special, care, cu adevărat, 
poate fi definit ca o minune. În timp ce acorda ajutor răniților, 
după un schimb accidental de focuri, între două subunități sovie-
tice, a avut parte de o întâmplare, în care îți vine greu să crezi.

Într-o noapte, după ce au fost dezinformați, două grupe de 
militari sovietici s-au întâlnit la poalele unui munte unde au 
deschis un schimb dur de focuri. În urma acestui tragic eveni-
ment, ambele subunități s-au ales cu o mulțime de victime. „În 
momentul când au deschis remorca camionului GAZ - 66, cu 
care au fost aduşi răniții, la pământ a căzut un lostopan de sânge 
închegat, provocând un sunet specific... „Hai, dați-i jos!”. Ăsta-i 
viu, ăsta-i mort, ăsta-i mort, ăsta-i viu... 

Am improvizat repede un „spital” chiar în câmp. Aveam lu-
mină doar de la farurile maşinii... Am ordonat ca pe cei decedați 
să-i ducă în spatele unei case. După ce deja majoritatea băieților 
se simțeau mai bine, iar infuziile picurau, s-a apropiat de mine 
un ostaş. „Tovarăşe căpitan, unul cu gaură în frunte mi-a făcut 
din deget”, mi-a zis speriat soldatul. Ştiind prin ce a trecut acest 
băiat, am crezut că e din cauza stresului, spaimei, dar el tot insis-
ta că spune adevărul. Când am ajuns în spatele casei, unde erau 

aşezați cei decedați, am observat cum într-adevăr i-a tremurat 
uşor mâna unui soldat cu o gaură în frunte. Repede l-am adus 
în „spitalul” improvizat, am luat o sondă chirurgicală, cu care 
am simțit undeva adânc glonțul. Era ceva de necrezut! A mers 
drept între emisfere şi nu a lovit substanța cerebrală!”, povesteşte 
şi acum cu emoții medicul militar. 

Avea pulsul foarte slab, abia simțit. Nu aveam alte medicamen-
te pentru astfel de situații, dar ca să-l readuc la viață i-am injectat 
vreo 5 ml. de clorură de calciu direct în ventriculul drept. Deoda-
tă organismul „a înviat”, a început să apară tot mai pronunțat pul-
sul... La un moment, când stăteam deasupra lui, rănitul a deschis 
ochii şi a întins mâinile să mă cuprindă. Văzând această scenă, 
când „decedatul” mă cuprinde, toți soldații din preajmă au dat bir 
cu fugiții”, îşi aminteşte zâmbind colonelul (r). 

„Când s-a ridicat brusc să mă cuprindă, spre marea mea mi-
rare mi-a zis: „Nene doctore (n. r. din rusă дядя = nene, nea), 
ştiu, că dacă eşti tu, eu voi supraviețui!”. Era moldovean! Familia 
– Bostănel! Până dimineață s-a simțit relativ bine. Când au venit 
elicopterele, l-au dus în Shindand, din Shindand în Taşkent şi de 
acolo în Moscova. Soarta lui de mai departe, cu părere de rău, nu o 
cunosc”, a încheiat colonelul Anatolie Voleac această istorie tris-
tă, dar, totodată, miraculoasă. 

După retragerea trupelor sovietice din Afganistan, la doar 
câțiva ani de pace, când rănile războiului abia au început să se 
cicatrizeze, circumstanțele i-au impus pe mulți veterani moldo-
veni să pună din nou mâna pe armă. Atunci războiul a venit la 
ei acasă. Cei care au avut norocul să scape cu viață dintr-un cal-
var, şi-au pus viețile pe altar pentru a doua oară. De data aceasta, 
pentru independența şi integritatea Patriei.

În luna februarie a fiecărui an, practic, în toate oraşele din 
țară sunt omagiați eroii. Tradiționalul ceremonial militar, depu-
nerile de flori şi ochii îngândurați ale veteranilor, care îi caută cu 
privirea prin mulțime, pe cei care s-au întors împreună cu ei de la 
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căpitan Dmitrii VOSIMERIc
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O altă comoditate pentru pacienții mili-
tari şi civili ai Centrului Consultativ Diagnos-

tic (CCD) al Armatei Naționale este că absolut 
toate analizele de sânge vor fi prelevate pe loc, deci 

aceştia vor evita cozile şi vor economisi timp/bani 
pentru deplasarea la alte instituții medicale din țară, 

cum ar fi Centrul Republican de Diagnosticare Medicală, 
a menționat colonel Andrei Marfin, şeful CCD. De aseme-

nea, începând cu acest an în policlinica militară va funcționa 
Roentgenul digital, ceea ce înseamnă o calitate a imaginii mai 
înaltă şi micşorarea radiației X, a adaugat aceeaşi sursă.

programul „erasmus +”  
cuprinde acum și 
Învățământul militar
Academia Militară a Forțelor Armate (AMFA) 

„Alexandru cel Bun” a primit acces la „Erasmus +”, un 
program al Uniunii Europene, ce are scopul de a moder-
niza şi internaționaliza educația, formarea profesională şi 
lucrul de tineret. În cazul instituției militare din Moldova 
rezumă că atât cadrele didactice, cât şi studenții vor preda/
studia pentru o perioadă de timp într-o altă instituție din 
afara țării. Pentru început colaborările s-au stabilit cu Co-
legiul Național de Apărare şi Academia Tehnică Militară 
din Bucureşti. Programul este finanțat de România şi se va 
desfăşura până în septembrie 2021,  ne-a relatat colonel Ser-
giu Plop, comandatul AMFA.

acces la informații  
despre candidați
Centru gestionare resurse de mobilizare şi al efec-
tivului Armatei Naționale va elabora un Registru 
de stat de apărare. Datorită documentului colabo-

ratorii instituției vor avea evidența rezervelor umane şi teh-
nico-materiale atât în rândul militarilor activi, cât şi în re-
zervă, ne-a declarat colonel Leonid Danilov, şeful Centrului: 
„Având o bază de date complexă a fiecărui cetățean cu vârsta 
între 16 şi 65 de ani, vom eficientiza munca noastră. Nu va 
trebui să contractăm de fiecare dată instituțiile de resort pen-
tru a afla detalii despre o persoană sau alta: unde aceasta se 
găseşte, are sau nu antecedente penale ş.a.”

Acestea sunt proiectele, ce au prins contur sau chiar 
şi-au început aplicarea. Evident că în „bucătăria” fiecărei 
structuri militare se plămădesc şi alte idei despre care am 
evitat să scriem pentru a nu dezinforma sau a compromi-
te materializarea lor. Deci, dacă nu ați regăsit zvonul sau 
vestea auzită în acest articol, înseamnă că e încă departe 
de realitate.

Liuba VIcOL

Orice început de an ne mobilizează la noi planuri, noi porniri. Armata 
Naţională şi-a trasat şi ea nişte scopuri, segmentate pe domenii, ce 
vor fi realizate până în luna decembrie curent. Câteva dintre ele vi le 
propunem spre informare.

Începutul este cea mai importantă 
parte a unei lucrări.

Filosoful grec Platon

proiecte noi  
în anul militar 2020

creșteri de salarii 
Salariile militarilor şi funcționarilor au fost majorate în-
cepând cu ianuarie 2020 în conformitate cu modificările 
Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bu-
getar. Primul venit salarial din acest an pe unii i-a bucu-

rat, pe alții i-a nedumerit. Cel din urmă fapt l-a nemulțumit şi 
pe ministrul Apărării, Victor Gaiciuc, respectiv a lansat o se-
rie de discuții la subiect cu militarii şi i-a asigurat că lacunele 
de ordin financiar în special în cazul sergenţilor şi soldaţilor 
vor fi înlăturate începând cu luna februarie. Detalii la temă 
vom oferi în numărul următor al revistei.

teleportare  
la serviciul 
de telefonie mobilă
Armata Națională utilizează un nou operator 
de telefonie mobilă. Prestatorul, care a câştigat 

licitația, oferă trei tipuri de pachete juridice pentru persoa-
nele cheie din structura militară. Aceste pachete le achită 
Ministerul Apărării şi sunt mai atractive pe toate segmen-
tele: mai multe minute de convorbire, mesaje şi internet, 
ne-a comunicat colonel Oleg Chirilenco, şef J6 Direcția 
comunicații şi servicii informaționale. Mai mult, compania 
intervine prompt acolo unde este necesară o acoperire cu 
semnal mai bună, a completat sursa.

Totodată, persoanele fizice pot adera la o rețea comu-
nă, ce presupune convorbiri nelimitate pe interior, serviciu, 
de altfel, menținut şi de operatorul de telefonie precedent. 
Astfel, în Armata Națională în acest an funcționează două 
rețele de convorbire.

Licitația pentru serviciul de telefonie mobilă se 
desfăşoară anual. 

privatizarea 
apartamentelor de serviciu
ideea de a putea privatiza apartamentul de servi-
ciu, lansată de ministrul Apărării Victor Gaiciuc 
la finele lui 2019, a adus o speranță în rândurile 

militarilor. Pentru materializarea acestui pachet social sunt 
necesare ajustări legislative, avizări, negocieri şi alte măsuri, 
pe care trebuie să le întreprindă atât Ministerul Apărării, 
cât şi celelalte instituții cu factor de decizie, a afirmat colo-
nel Alexandru Roman, şef Direcţie politici de dezvoltare a 
resurselor umane şi învăţământ militar.

Anterior au mai existat tentative de a oferi militarului 
dreptul de a deveni proprietarul unui bun imobil, însă Cur-
tea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionali-
tate şi a recunoscut constituționale sintagmele „locuințele 
de serviciu" din art.5 alin.(2) şi „cu excepția locuințelor de 
serviciu" din art. 17 alin.(1) din Legea privatizării fondului 
de locuinţe nr.1324-Xii din 10 martie 1993. sursa:

h t t p : / / w w w . c o n s t c o u r t . m d / l i b v i e w .
php?l=ro&idc=7&id=808&t=/Media/Noutati/Excluderea-
dreptului-de-a-privatiza-locuintele-de-serviciu-constitutionala 

schimbarea la față  
a unor edificii militare
Compartimentul „infrastructura militară” în 
acest an se concentrează pe renovarea fondului 
de cazare, instruire şi de serviciu al militarilor. 

Mai exact, unitatea din Bălți va avea o cazarmă şi blocul 
alimentar refăcute şi nou mobilate; la Chişinău bucuria no-
ului vor trăi militarii taberelor 123 şi 142 pentru că vor uti-
liza blocuri sanitare şi Centrul cultural-educativ reînnoite. 
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Totodată, se vor pune bazele a 2 proiecte de parteneriat pu-

blic-privat în cele două garnizoane menționate, pentru a asi-
gura militarii prin contract cu locuințe de serviciu. De altfel, 
acest subiect va fi abordat şi în cazul celor din municipiile Un-
gheni şi Cahul, ne-a informat colonel SergiuVoinu, şef Agenție 
Asigurare Resurse şi Administrare Patrimoniu a Ministerului 
Apărării.

noi oportunități medicale
Bolnavii diagnosticați cu cataractă şi artroze vor 
putea fi operați şi în Spitalul Clinic Militar Central. 
Potrivit colonelului Vladimir Trofimov, instituția a 
fost inclusă în Programul național de protezare a 

articulațiilor mari şi pentru intervenții chirurgicale de catarac-
tă. Deja au fost procurate echipamente medicale performante 
corespunzătoare ambelor cazuri şi chiar pentru operații mi-
nim-invazive la articulațiile mari si mici. De asemenea, cadrele 
medicale au trecut specializările necesare şi sunt gata pentru 
orice intervenție, a completat şeful SCMC.

Operațiile de cataractă sunt o premieră pentru instituția 
medicală militară, în timp ce, cele la articulații se fac deja de 
5 ani. Întrebat fiind dacă personalul militar va avea prioritate 
la astfel de operații, colonel Trofimov a relatat că repartizarea 
pacienților se face de către Ministerul Sănătății, dar dacă va fi 
posibil se va negocia de fiecare dată în favoarea militarului. 
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Nivelul de instruire în instrucția de trageri pentru mili-
tari este unul dintre factorii cheie care determină capa-

citatea unităților militare de a soluționa eficient misiunile de 
serviciu şi de luptă cu ajutorul armelor standarde de trageri. 

Contradicția cauzată de relevanța dezvoltării şi 
perfecționării pregătirii individuale la trageri a militarilor şi lip-
sa eficienței necesare în formarea abilităților de utilizare produc-
tivă a acesteia, a dus istoric la o intensificare a căutării ştiințifice 
a modalităților de soluționare a problemelor existente.

Studiul şi analiza efectuată privind dezvoltarea tehni-
cilor şi metodicilor, precum şi a mijloacelor de instruire la 
instrucția de trageri a militarilor, ne permite să concluzi-
onăm că factorii de stimulare, care inițiază studiul şi cer-

cetarea pentru optimizarea eficacității antrenamentelor la 
instrucția de foc sunt:

conştientizarea de către comandanți a eficienței utilizării •	
armelor de foc şi a capacităților de luptă ale acestora în 
organizarea şi ducerea luptei, precum şi efectuarea pro-
ductivă a altor misiuni zilnice de serviciu şi operaționale, 
utilizând armele de foc în interesul statului;
modificările diverse şi permanente în tactica de luptă, •	
creşterea priorității pentru trageri cu viteză mare şi efici-
entă în rezolvarea misiunilor de trageri;
progresul ştiințific şi tehnologic care duce la modificarea •	
caracteristicilor tactico-tehnice şi a capacităților de luptă 
ale armelor de foc;

AspECTE  
TEOrETiCE  
ȘI PRACTICE  
LA INSTRUCȚIA  
DE TRAGERI 
n Pregătirea de luptă, pilonul căreia este instrucţia de trageri, trebuie să fie dominată atât de 

importanţa şi valoarea deosebită a factorului uman, care în caz de declanşare a unor conflicte 
militare se va situa în câmpul tactic într-un mediu deosebit de ostil, cât şi de metode noi, 
contemporane de pregătire a trupelor corespunzător cerinţelor ducerii luptei, generate, în 
principal, de impactul cu nivelul tehnologic ridicat al mijloacelor moderne de luptă.

necesitatea reducerii cheltuielilor pentru procesul de in-•	
struire în tir cu armele de foc, menținând în acelaşi timp 
nivelul înalt de instruire a personalului militar şi coordo-
narea coerentă a subdiviziunilor;
reducerea timpului de pregătire a militarilor pentru utili-•	
zarea eficientă a armelor de foc în diverse situaţii şi teren.

Un interes deosebit prezintă studiul experimental a cer-
cetătorului F. F. Kudreiko. În lucrările sale, autorul a eviden-
ţiat pierderea rapidă a abilităților şi deprinderilor de trageri 
formate în timpul procesului de antrenament şi distrugerea 
acestora, mai ales în condiții tensionate ale unei lupte ade-
vărate. Savantul explică motivul acestui fenomen prin faptul 
că „în structura complexă a abilităților de trageri, există tră-
sături care nu sunt educate şi antrenate suficient în timpul 
instruirii”. 

Kudreiko menționează un şir de elemente importante de 
care depinde perfecțiunea şi stabilitatea abilităților de trageri: 

- țintirea țintei;
- declanşarea lină a trăgaciului şi reținerea respirației.
 Autorul consideră că trăinicia acestor  abilități de tra-

geri depind de aceste elemente.
 La fel, în studiul său, Kudreiko a arătat că abilitatea de 

trageri devine instabilă şi se distruge repede din motivul 
că toate tehnicile (țintirea, declanşarea lină a trăgaciului şi 
reținerea respirației) erau exersate imediat şi simultan, deşi 
fiecare dintre ele reprezintă o structură motorie complexă. 
Autorul observă că o astfel de asociere, la prima etapă de 
instruire, reprezintă o sarcină insolubilă din punct de ve-
dere psihologic pentru cursanți, de însuşire a ordinii țintirii 
şi exersării în declanşarea lină a trăgaciului din gardă. Dacă 
aceste elemente nu sunt selectate separat pentru studiu, 
atunci abilitatea nu poate fi durabilă. Elementele de efec-
tuare a tirului în acest caz vor fi însuşite doar prin adapta-
rea la condițiile de trageri şi nu prin exersarea conştientă 
a acestora ca acțiuni independente. Prin consecinţă, aceste 
elemente devin insuficient de flexibile şi greu de controlat, 
iar aşa defecte la trageri, precum „tresărirea şi clipirea”, sunt 
însoțitori constanți datorită educației incorecte din punct 
de vedere psihologic a principalelor componente ale pro-
cesului de trageri. 

Autorul susține că pentru a forma deprinderi şi price-
peri durabile la trageri, este necesară exersarea conştientă 
a fiecărui element separat, fără trageri de luptă. Şi numai 
după obținerea automatizării primare a acestor elemente 
în cazul tirului condiționat, ele trebuie consolidate deja cu 
utilizarea obligatorie a armelor de foc. Pentru ca toate com-
ponentele complexe, la trageri, să fie constituite într-un sis-
tem, acestea, potrivit autorului, necesită o serie de exerciții 
speciale care măresc productivitatea (procesul de instruire) 
şi funcționalitatea (precizia tragerii).

Studiul aspectelor teoretice şi practice privind procesul 
de instruire la instrucția de trageri a personalului militar, 
precum şi experiența practică în pregătirea şi instruirea 
efectivului la trageri, dezvoltarea intensivă şi continuă a 

armelor noi cu capacități sporite de foc, au constituit baza 
pentru modificarea organizării şi metodologiei procesului 
de instruire în tragere a personalului militar.

Conform analizei surselor literaturii de specialitate pri-
vind organizarea procesului de instruire la instrucția de foc 
în metodologia instruirii au fost stabilite următoarele prin-
cipii:

1. conştiinţa – subiecții trebuie să înțeleagă pentru ce 
se exersează cu ei o anumită tehnică sau alta, precum şi me-
toda de acţiune. Acest lucru duce la creşterea activității lor, 
interesul pentru antrenament şi contribuie la o bună asimi-
lare a materialului studiat.

2. Demonstraţia. La lecții, este necesar să se combi-
ne explicația cu acțiune şi demonstrație, să se efectueze o 
demonstrație iscusită a tehnicilor şi metodelor de mani-
pulare a armei, cu pauză şi accent pe efectuarea calitativă 
a principalelor acțiuni, acest lucru grăbeşte întregul proces 
de învățare şi asigură cea mai bună calitate de stăpânire a 
metodelor de manipulare a armei.

3. Orientarea spre practică. Lecţiile trebuie desfăşurate 
activ şi interesant, prin introducerea constantă a varietății 
de situaţii, teren, condiții, metode şi metodologii de preda-
re, adăugând adesea sarcini neaşteptate şi introductive.

4. De la simplu la complex. Exersarea separată a fiecărui 
element de manipulare a armei, apoi combinarea lor, apoi 
tragerea individuală, şi abia apoi antrenarea în rezolvarea 
misiunilor de luptă în cadrul unităţii. 

În acelaşi timp, metodologia de formare a calităților 
profesionale de pregătire la trageri, a personalului militar, 
după perioada de război a pus bazele următoarelor proce-
duri educaționale:

- proces educaţional activ, care vizează crearea imaginii 
ideale ale unui soldat cu un nivel sporit de pregătire la tra-
geri cu arma;

- interacțiunea interdisciplinară a obiectelor de pregăti-
re militară, inclusiv îndeplinirea  standardelor de pregătire 
fizică, tehnici tactice şi de luptă directă cu armele;

- introducerea în procesul de instruire la instrucția de 
foc a unui element de competiţie şi întrecere atât între per-
sonalul militar, cât şi între unități în general;

- antrenamente sistematice la trageri, planificate, orga-
nizate şi complet echipate, pentru exersarea  tehnicilor şi 
regulilor de trageri, formarea deprinderilor de stăpânire 
încrezută a armelor de foc.

Efectuând o analiză a dezvoltării sistemului de instruire 
la trageri de la mijlocul secolului XX, este demn de remarcat 
un fapt istoric interesant, când în anii 1930 popularizarea 
antrenamentelor de tir în URSS a fost realizată de mişcarea 
patriotică sub sloganul „Trage ca Voroşilov!” si apariția unei 
noi insigne - „Trăgător Voroşilov”, cu care erau premiaţi tră-
gătorii, din acea perioadă, cu performanțe sporite în tir.

Svetlana MOcRIEVA,
antrenorul principal din cadrul clubului Sportiv 

central al Armatei Naţionale
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tari este unul dintre factorii cheie care determină capa-

citatea unităților militare de a soluționa eficient misiunile de 
serviciu şi de luptă cu ajutorul armelor standarde de trageri. 

Contradicția cauzată de relevanța dezvoltării şi 
perfecționării pregătirii individuale la trageri a militarilor şi lip-
sa eficienței necesare în formarea abilităților de utilizare produc-
tivă a acesteia, a dus istoric la o intensificare a căutării ştiințifice 
a modalităților de soluționare a problemelor existente.

Studiul şi analiza efectuată privind dezvoltarea tehni-
cilor şi metodicilor, precum şi a mijloacelor de instruire la 
instrucția de trageri a militarilor, ne permite să concluzi-
onăm că factorii de stimulare, care inițiază studiul şi cer-

cetarea pentru optimizarea eficacității antrenamentelor la 
instrucția de foc sunt:

conştientizarea de către comandanți a eficienței utilizării •	
armelor de foc şi a capacităților de luptă ale acestora în 
organizarea şi ducerea luptei, precum şi efectuarea pro-
ductivă a altor misiuni zilnice de serviciu şi operaționale, 
utilizând armele de foc în interesul statului;
modificările diverse şi permanente în tactica de luptă, •	
creşterea priorității pentru trageri cu viteză mare şi efici-
entă în rezolvarea misiunilor de trageri;
progresul ştiințific şi tehnologic care duce la modificarea •	
caracteristicilor tactico-tehnice şi a capacităților de luptă 
ale armelor de foc;

AspECTE  
TEOrETiCE  
ȘI PRACTICE  
LA INSTRUCȚIA  
DE TRAGERI 
n Pregătirea de luptă, pilonul căreia este instrucţia de trageri, trebuie să fie dominată atât de 

importanţa şi valoarea deosebită a factorului uman, care în caz de declanşare a unor conflicte 
militare se va situa în câmpul tactic într-un mediu deosebit de ostil, cât şi de metode noi, 
contemporane de pregătire a trupelor corespunzător cerinţelor ducerii luptei, generate, în 
principal, de impactul cu nivelul tehnologic ridicat al mijloacelor moderne de luptă.

necesitatea reducerii cheltuielilor pentru procesul de in-•	
struire în tir cu armele de foc, menținând în acelaşi timp 
nivelul înalt de instruire a personalului militar şi coordo-
narea coerentă a subdiviziunilor;
reducerea timpului de pregătire a militarilor pentru utili-•	
zarea eficientă a armelor de foc în diverse situaţii şi teren.

Un interes deosebit prezintă studiul experimental a cer-
cetătorului F. F. Kudreiko. În lucrările sale, autorul a eviden-
ţiat pierderea rapidă a abilităților şi deprinderilor de trageri 
formate în timpul procesului de antrenament şi distrugerea 
acestora, mai ales în condiții tensionate ale unei lupte ade-
vărate. Savantul explică motivul acestui fenomen prin faptul 
că „în structura complexă a abilităților de trageri, există tră-
sături care nu sunt educate şi antrenate suficient în timpul 
instruirii”. 

Kudreiko menționează un şir de elemente importante de 
care depinde perfecțiunea şi stabilitatea abilităților de trageri: 

- țintirea țintei;
- declanşarea lină a trăgaciului şi reținerea respirației.
 Autorul consideră că trăinicia acestor  abilități de tra-

geri depind de aceste elemente.
 La fel, în studiul său, Kudreiko a arătat că abilitatea de 

trageri devine instabilă şi se distruge repede din motivul 
că toate tehnicile (țintirea, declanşarea lină a trăgaciului şi 
reținerea respirației) erau exersate imediat şi simultan, deşi 
fiecare dintre ele reprezintă o structură motorie complexă. 
Autorul observă că o astfel de asociere, la prima etapă de 
instruire, reprezintă o sarcină insolubilă din punct de ve-
dere psihologic pentru cursanți, de însuşire a ordinii țintirii 
şi exersării în declanşarea lină a trăgaciului din gardă. Dacă 
aceste elemente nu sunt selectate separat pentru studiu, 
atunci abilitatea nu poate fi durabilă. Elementele de efec-
tuare a tirului în acest caz vor fi însuşite doar prin adapta-
rea la condițiile de trageri şi nu prin exersarea conştientă 
a acestora ca acțiuni independente. Prin consecinţă, aceste 
elemente devin insuficient de flexibile şi greu de controlat, 
iar aşa defecte la trageri, precum „tresărirea şi clipirea”, sunt 
însoțitori constanți datorită educației incorecte din punct 
de vedere psihologic a principalelor componente ale pro-
cesului de trageri. 

Autorul susține că pentru a forma deprinderi şi price-
peri durabile la trageri, este necesară exersarea conştientă 
a fiecărui element separat, fără trageri de luptă. Şi numai 
după obținerea automatizării primare a acestor elemente 
în cazul tirului condiționat, ele trebuie consolidate deja cu 
utilizarea obligatorie a armelor de foc. Pentru ca toate com-
ponentele complexe, la trageri, să fie constituite într-un sis-
tem, acestea, potrivit autorului, necesită o serie de exerciții 
speciale care măresc productivitatea (procesul de instruire) 
şi funcționalitatea (precizia tragerii).

Studiul aspectelor teoretice şi practice privind procesul 
de instruire la instrucția de trageri a personalului militar, 
precum şi experiența practică în pregătirea şi instruirea 
efectivului la trageri, dezvoltarea intensivă şi continuă a 

armelor noi cu capacități sporite de foc, au constituit baza 
pentru modificarea organizării şi metodologiei procesului 
de instruire în tragere a personalului militar.

Conform analizei surselor literaturii de specialitate pri-
vind organizarea procesului de instruire la instrucția de foc 
în metodologia instruirii au fost stabilite următoarele prin-
cipii:

1. conştiinţa – subiecții trebuie să înțeleagă pentru ce 
se exersează cu ei o anumită tehnică sau alta, precum şi me-
toda de acţiune. Acest lucru duce la creşterea activității lor, 
interesul pentru antrenament şi contribuie la o bună asimi-
lare a materialului studiat.

2. Demonstraţia. La lecții, este necesar să se combi-
ne explicația cu acțiune şi demonstrație, să se efectueze o 
demonstrație iscusită a tehnicilor şi metodelor de mani-
pulare a armei, cu pauză şi accent pe efectuarea calitativă 
a principalelor acțiuni, acest lucru grăbeşte întregul proces 
de învățare şi asigură cea mai bună calitate de stăpânire a 
metodelor de manipulare a armei.

3. Orientarea spre practică. Lecţiile trebuie desfăşurate 
activ şi interesant, prin introducerea constantă a varietății 
de situaţii, teren, condiții, metode şi metodologii de preda-
re, adăugând adesea sarcini neaşteptate şi introductive.

4. De la simplu la complex. Exersarea separată a fiecărui 
element de manipulare a armei, apoi combinarea lor, apoi 
tragerea individuală, şi abia apoi antrenarea în rezolvarea 
misiunilor de luptă în cadrul unităţii. 

În acelaşi timp, metodologia de formare a calităților 
profesionale de pregătire la trageri, a personalului militar, 
după perioada de război a pus bazele următoarelor proce-
duri educaționale:

- proces educaţional activ, care vizează crearea imaginii 
ideale ale unui soldat cu un nivel sporit de pregătire la tra-
geri cu arma;

- interacțiunea interdisciplinară a obiectelor de pregăti-
re militară, inclusiv îndeplinirea  standardelor de pregătire 
fizică, tehnici tactice şi de luptă directă cu armele;

- introducerea în procesul de instruire la instrucția de 
foc a unui element de competiţie şi întrecere atât între per-
sonalul militar, cât şi între unități în general;

- antrenamente sistematice la trageri, planificate, orga-
nizate şi complet echipate, pentru exersarea  tehnicilor şi 
regulilor de trageri, formarea deprinderilor de stăpânire 
încrezută a armelor de foc.

Efectuând o analiză a dezvoltării sistemului de instruire 
la trageri de la mijlocul secolului XX, este demn de remarcat 
un fapt istoric interesant, când în anii 1930 popularizarea 
antrenamentelor de tir în URSS a fost realizată de mişcarea 
patriotică sub sloganul „Trage ca Voroşilov!” si apariția unei 
noi insigne - „Trăgător Voroşilov”, cu care erau premiaţi tră-
gătorii, din acea perioadă, cu performanțe sporite în tir.

Svetlana MOcRIEVA,
antrenorul principal din cadrul clubului Sportiv 

central al Armatei Naţionale
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codul morse - obligatoriu pentru miliari

Pe 11 ianuarie marcăm Ziua numelui în alfabetul 
Morse. Pentru numele Armata Națională acesta ar arăta astfel  
.- .-. -- .- - .- / -. .- - .. --- -. .- .-.. .-  

Dincolo de aspectul curios Codul Morse, inventat la mijlocul 
anilor 1830, a fost principalul mod de comunicare la distanţă o 
perioada îndelungată, implicit în rândul militarilor. Pioneri în 
acest sens au fost aviatorii americani, iar prin 1930 codul avea 
o atât de mare valoare, încât toţi militarii şi civilii din armată 
erau obligaţi să îl cunoască. În timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, Codul Morse a fost folosit din plin, prin radiotelegrafie, 
fiind deja indispensabil armatelor moderne. Evident că mesajele 
erau criptate, pentru a nu fi înţelese de inamici. 

Codul Morse a avut cea mai lungă viaţă dintre toate sistemele 
electronice de codificare, fiind folosit până în anul 1997, când 
marina franceză a trimis ultimul mesaj, care suna astfel: „Către toţi. 
Acesta este strigătul ultim înainte de tăcerea noastră veşnică”.

educaţia patriotică se modernizează

În fiecare an pe 24 ianuarie aniversăm 
Ziua internațională a Educației. În context militar 
acest segment este coordonat de Serviciul educație 
civică şi tradiții militare din cadrul Direcției in-
struire întrunită şi doctrine. La indicațiile/suges-
tiile structurii, activitățile educative se desfăşoară 
continuu atât în unitățile militare, cât şi în cadrul 
instituțiilor culturale cu care armata colaborează. 
Printre acestea putem enumera lecții/concursuri/
festivaluri patriotice, de istorie; întâlniri cu vete-
ranii de război, personalități militare; îngrijirea 
mormintelor militarilor căzuţi la datorie; vizite la 
muzee, biserici, teatre etc. În total, cca 800 acțiuni 
anual.

Toate aceste activități se fac cu scopul de a 
dezvolta spiritul patriotic, gustul estetic, de a 
crea un climat psihologic şi moral sănătos în 
colectivul militar. Însă, aceste finalități nu se pot 
realiza la nivelul dorit, pe motiv că în unități 
lipseşte funcția lucrătorului pentru educație, este 
de părere locotenent-colonel Nicolae Mardari, 
şeful serviciului în cauză: „Persoanele netitulare 
adesea nu posedă cunoştințe suficiente în domeniul 
educației şi, probabil, nici dorință de a face 
voluntariat, de aceea lucrurile se mişcă mai greu. 
Cu toate acestea, putem afirma cu certitudine 
că ostaşii, după un an de serviciu militar, cunosc 
mai multe despre istorie, cultură, armată şi fiecare 
participare lasă o amprentă în personalitatea lor”.

la muncă - cartografie obiectivă,  
acasă - inginerie auto creativă

Pe 29 ianuarie se marchează Ziua internaţi-
onală a Automobilului. Evenimentul vine să amin-
tească despre primul automobil, construit de ingi-
nerul german Karl Benz în anul 1885, ce s-a numit 
Motorwagen. 

În contextul acestei sărbători ne propunem să 
evidențiem o invenție pe roți a maiorului Mihail 
Patrînjel, şef Serviciu cartografie, Baza topografică 
militară. Dânsul a construit o maşină unică în țara 
noastră, asamblând piese auto de la diferite alte 
maşini. Munca a durat ani buni, dar şi satisfacția e pe 
potrivă: ”Primul imbold a fost prin anii 2002-2003 
când, fiind elev, mă deplasam la şcoală cu bicicleta, 
iar iarna - pe jos. Respectiv, pe o distanță de 8 km ai 
timp de idei creative. Ar fi bine, mi-am zis, să pot crea 
un transport potrivit pentru toate anotimpurile”.

Acest „ar fi bine” a început transformarea în 
practică cca 8 ani mai târziu. Procesul a fost unul 
lung, cu întreruperi, obiectul pasiunii suferind 
diverse modificări: de la bicicletă cu motor de 
scooter la maşină mare cu o sută de cai putere. 
Bougie BiOX, cum a numit-o autorul în numele 
fiicelor sale Bianca şi Oxana, include în sine cam 
5 -7 branduri de maşini: „Această bijuterie auto a 
trecut botezul în diverse condiții: am mers cu ea pe 
drumuri dificile, am sărit cu ea, am făcut acrobații, 
inclusiv prin rotații pe loc şi acum pot afirma că visul 
este pe deplin realizat”.

Următorul pas ar fi înregistrarea automobilului, dar 
e o procedură anevoioasă, mărturiseşte domnul maior: 
„În Moldova nu avem o instituție, care să presteze servicii 
de înregistrare a maşinilor unice şi chiar dacă ea are tot ce 
conține o maşină produsă în serie şi ar trece testarea în mod 
sigur, nu e clar ce paşi trebuie întreprinşi pentru a obține 
permisiunea de a circula cu ea pe drumuri naționale”.

Chiar şi aşa ofițerul e dispus să soluționeze această 
provocare pentru a se bucura de creația sa la drumul mare. 
Până atunci Bougie BiOX este spre admirația localnicilor 
din Cocieri. Mai mult, pasiunea maiorului Patrînjel 
devine contagioasă şi pentru alții: „Prietenii au declarat că 
sunt tentați să făurească şi ei ceva. Îi înțeleg... În cazul meu, 
bunăoară, e un fel de dependență - nu mă simt bine, dacă 
nu intru în garaj cel puțin o zi pe săptămână, pentru că 
evident mai sunt şi responsabilitățile casei, iar de luni până 
vineri sunt total dedicat armatei”.

Întrebat dacă ar accepta o funcție cu specialitate în 
domeniul auto, a venit cu un răspuns ferm: „Nu. Nu vreau 
să transform pasiunea în obligație. Cea din urmă omoară 

la un moment dat dorința de a crea. Pentru mine atelierul 
meu de creație este o recreere, un loc de regenerare a energiei 
pentru o nouă săptămână”.

Ofițerul şi-a propus să facă la vară plimbări pe apă cu 
un catamaran de 4 locuri, să mai producă o maşină de 
golf (terenul de golf nu intră în plan) şi una 4x4. Pe cât de 
aplicabile sunt ideile depinde de posibilitățile financiare: 
„Cheltuielile la acest proiect s-au estimat la peste 2000 euro, 
plus investițiile pentru instrumente. Fără ajutorul părinților 
şi prietenilor nu m-aş fi descurcat şi le mulțumesc mult. 
Mizez pe ei şi în continuare”.

Apropo, maşinile cumpărate, visate şi create, maior 
Mihail Patrînjel le inserează în calendare anuale de format 
mare, pe care tot el le elaborează, şi le admiră la birou, 
spunându-şi astfel în gând că merită să trăieşti pentru şi 
prin vise. Printre alte vise materializate anterior sunt 11 
obiecte din origami, la fel din domeniul transportului.

Rubrică realizată de Liuba VIcOL

Primul automobil construit de inginerul Karl Benz  
în anul 1885 s-a numit Motorwagen. Acesta era propulsat de 
un motor cu explozie în patru timpi, alimentat cu benzină, care 
costase aproximativ 1.000 de dolari. Vehiculului i-a fost acordat 
patentul nr. 37435, pe care Benz îl solicitase în 29 ianuarie 1886.

Automobilul este cea mai mare şi cea mai 
frumoasă jucărie a omenirii adulte, 

Edgar Morin, filosof francez
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Dincolo de aspectul curios Codul Morse, inventat la mijlocul 
anilor 1830, a fost principalul mod de comunicare la distanţă o 
perioada îndelungată, implicit în rândul militarilor. Pioneri în 
acest sens au fost aviatorii americani, iar prin 1930 codul avea 
o atât de mare valoare, încât toţi militarii şi civilii din armată 
erau obligaţi să îl cunoască. În timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, Codul Morse a fost folosit din plin, prin radiotelegrafie, 
fiind deja indispensabil armatelor moderne. Evident că mesajele 
erau criptate, pentru a nu fi înţelese de inamici. 

Codul Morse a avut cea mai lungă viaţă dintre toate sistemele 
electronice de codificare, fiind folosit până în anul 1997, când 
marina franceză a trimis ultimul mesaj, care suna astfel: „Către toţi. 
Acesta este strigătul ultim înainte de tăcerea noastră veşnică”.

educaţia patriotică se modernizează

În fiecare an pe 24 ianuarie aniversăm 
Ziua internațională a Educației. În context militar 
acest segment este coordonat de Serviciul educație 
civică şi tradiții militare din cadrul Direcției in-
struire întrunită şi doctrine. La indicațiile/suges-
tiile structurii, activitățile educative se desfăşoară 
continuu atât în unitățile militare, cât şi în cadrul 
instituțiilor culturale cu care armata colaborează. 
Printre acestea putem enumera lecții/concursuri/
festivaluri patriotice, de istorie; întâlniri cu vete-
ranii de război, personalități militare; îngrijirea 
mormintelor militarilor căzuţi la datorie; vizite la 
muzee, biserici, teatre etc. În total, cca 800 acțiuni 
anual.

Toate aceste activități se fac cu scopul de a 
dezvolta spiritul patriotic, gustul estetic, de a 
crea un climat psihologic şi moral sănătos în 
colectivul militar. Însă, aceste finalități nu se pot 
realiza la nivelul dorit, pe motiv că în unități 
lipseşte funcția lucrătorului pentru educație, este 
de părere locotenent-colonel Nicolae Mardari, 
şeful serviciului în cauză: „Persoanele netitulare 
adesea nu posedă cunoştințe suficiente în domeniul 
educației şi, probabil, nici dorință de a face 
voluntariat, de aceea lucrurile se mişcă mai greu. 
Cu toate acestea, putem afirma cu certitudine 
că ostaşii, după un an de serviciu militar, cunosc 
mai multe despre istorie, cultură, armată şi fiecare 
participare lasă o amprentă în personalitatea lor”.

la muncă - cartografie obiectivă,  
acasă - inginerie auto creativă

Pe 29 ianuarie se marchează Ziua internaţi-
onală a Automobilului. Evenimentul vine să amin-
tească despre primul automobil, construit de ingi-
nerul german Karl Benz în anul 1885, ce s-a numit 
Motorwagen. 

În contextul acestei sărbători ne propunem să 
evidențiem o invenție pe roți a maiorului Mihail 
Patrînjel, şef Serviciu cartografie, Baza topografică 
militară. Dânsul a construit o maşină unică în țara 
noastră, asamblând piese auto de la diferite alte 
maşini. Munca a durat ani buni, dar şi satisfacția e pe 
potrivă: ”Primul imbold a fost prin anii 2002-2003 
când, fiind elev, mă deplasam la şcoală cu bicicleta, 
iar iarna - pe jos. Respectiv, pe o distanță de 8 km ai 
timp de idei creative. Ar fi bine, mi-am zis, să pot crea 
un transport potrivit pentru toate anotimpurile”.

Acest „ar fi bine” a început transformarea în 
practică cca 8 ani mai târziu. Procesul a fost unul 
lung, cu întreruperi, obiectul pasiunii suferind 
diverse modificări: de la bicicletă cu motor de 
scooter la maşină mare cu o sută de cai putere. 
Bougie BiOX, cum a numit-o autorul în numele 
fiicelor sale Bianca şi Oxana, include în sine cam 
5 -7 branduri de maşini: „Această bijuterie auto a 
trecut botezul în diverse condiții: am mers cu ea pe 
drumuri dificile, am sărit cu ea, am făcut acrobații, 
inclusiv prin rotații pe loc şi acum pot afirma că visul 
este pe deplin realizat”.

Următorul pas ar fi înregistrarea automobilului, dar 
e o procedură anevoioasă, mărturiseşte domnul maior: 
„În Moldova nu avem o instituție, care să presteze servicii 
de înregistrare a maşinilor unice şi chiar dacă ea are tot ce 
conține o maşină produsă în serie şi ar trece testarea în mod 
sigur, nu e clar ce paşi trebuie întreprinşi pentru a obține 
permisiunea de a circula cu ea pe drumuri naționale”.

Chiar şi aşa ofițerul e dispus să soluționeze această 
provocare pentru a se bucura de creația sa la drumul mare. 
Până atunci Bougie BiOX este spre admirația localnicilor 
din Cocieri. Mai mult, pasiunea maiorului Patrînjel 
devine contagioasă şi pentru alții: „Prietenii au declarat că 
sunt tentați să făurească şi ei ceva. Îi înțeleg... În cazul meu, 
bunăoară, e un fel de dependență - nu mă simt bine, dacă 
nu intru în garaj cel puțin o zi pe săptămână, pentru că 
evident mai sunt şi responsabilitățile casei, iar de luni până 
vineri sunt total dedicat armatei”.

Întrebat dacă ar accepta o funcție cu specialitate în 
domeniul auto, a venit cu un răspuns ferm: „Nu. Nu vreau 
să transform pasiunea în obligație. Cea din urmă omoară 

la un moment dat dorința de a crea. Pentru mine atelierul 
meu de creație este o recreere, un loc de regenerare a energiei 
pentru o nouă săptămână”.

Ofițerul şi-a propus să facă la vară plimbări pe apă cu 
un catamaran de 4 locuri, să mai producă o maşină de 
golf (terenul de golf nu intră în plan) şi una 4x4. Pe cât de 
aplicabile sunt ideile depinde de posibilitățile financiare: 
„Cheltuielile la acest proiect s-au estimat la peste 2000 euro, 
plus investițiile pentru instrumente. Fără ajutorul părinților 
şi prietenilor nu m-aş fi descurcat şi le mulțumesc mult. 
Mizez pe ei şi în continuare”.

Apropo, maşinile cumpărate, visate şi create, maior 
Mihail Patrînjel le inserează în calendare anuale de format 
mare, pe care tot el le elaborează, şi le admiră la birou, 
spunându-şi astfel în gând că merită să trăieşti pentru şi 
prin vise. Printre alte vise materializate anterior sunt 11 
obiecte din origami, la fel din domeniul transportului.

Rubrică realizată de Liuba VIcOL

Primul automobil construit de inginerul Karl Benz  
în anul 1885 s-a numit Motorwagen. Acesta era propulsat de 
un motor cu explozie în patru timpi, alimentat cu benzină, care 
costase aproximativ 1.000 de dolari. Vehiculului i-a fost acordat 
patentul nr. 37435, pe care Benz îl solicitase în 29 ianuarie 1886.

Automobilul este cea mai mare şi cea mai 
frumoasă jucărie a omenirii adulte, 

Edgar Morin, filosof francez
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