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Plecăciune eroilor!
Ziua  memoriei a fost marcată  
în toate garnizoanele armatei naţionale

4

6
n      eveniment

Distincţii militare  
Pentru veteranii luPtelor  
Pentru aPărarea inDePenDenţei  
şi integrităţii rePublicii molDova
Un grup de veterani ai luptelor pentru apărarea independenţei 
şi integrităţii Republicii Moldova a fost decorat de ministrul 
Apărării în exerciţiu Victor Gaiciuc cu distincţii ale Armatei 
Naţionale.

7 DiPlome şi Distincţii  
Pentru femeile armatei naţionale
Doamnele cu epoleţi şi angajatele civile din Armata Naţională 
au fost felicitate în ajunul Zilei Internaţionale a Femeii, în cadrul 
unor ceremonii desfăşurate la Ministerul Apărării şi în unităţile 
militare.

12
n      viata militară

rafale stuDenţeşti  
la Poligonul bulboaca
la bază militară de instruire a armatei naţionale de la 
bulboaca studenţii militari au excelat la trageri de luptă

17 armata naţională instruieşte ofiţeri  
Pentru misiuni De menţinere a Păcii
În armata naţională, a demarat cursul de pregătire a ofiţerilor 
preconizaţi pentru îndeplinirea misiunilor în Zona de securitate 
a republicii moldova.
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20 femeia Din sPatele militarului
Cum e să fii soţia unui militar? Nu este atât de uşor, deoarece aici se includ 
toate caracteristicile specifice: înţelegătoare - când un apel telefonic 
sau o alarmă îl ia de lângă tine cât ai clipi din ochi; răbdătoare - când 
venirea acasă întârzie sau când atmosfera la serviciu e mai tensionată; 
încrezătoare - când misiunea pentru care este detaşat se află într-un loc 
periculos; mândră - când o faptă de vitejie e primordială chiar şi faţă de 
propria sănătate; fericită - când... Oricând! 
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8
n armata şi societatea

armata naţională, Pregătită  
să înceaPă imunizarea îmPotriva coviD-19

9 ECuAţiA săNăTăţii:
vaccinat = Protejat
Vaccinarea este un instrument extrem de eficient pentru prevenirea, 
controlul şi eliminarea bolilor infecţioase ce pot pune viaţa fiecărei 
persoane în pericol. 

18
n poduri militare

traDiţia asPectelor De securitate  
cu austria
Pe 18 martie armata federală a 9 state, ce formează Țara Alpilor, îşi 
celebrează crearea din 1920. Oare cum anume?.. Poate în ritmul 
valsurilor vieneze sau printr-o combinaţie de muzici ale vestiţilor 
compozitori austrieci Mozart, Beethoven, Schubert ori poate cu o 
psihanaliză freudiană combinată cu scanare profundă a evenimentelor, 
aşa cum a sugerat Christian Doppler? Și dacă tot suntem şi căutăm 
aspectele militare, cred nelipsite sunt elemente de luptă marca 
Schwarzenegger?..

23 sărbătoarea mărţişorului –  
origine şi traDiţii
la 1 martie, în republica moldova este marcată sărbătoarea 
mărţişorului, cel mai cunoscut simbol al primăverii.
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La Chişinău, conducerea ţării, Ministerului Apă-
rării şi Marelui Stat Major al Armatei naţiona-

le, alături de oficiali şi veterani ai războiului din 1992, 
au participat la un serviciu divin, desfăşurat la Cate-
drala Sf. Mr. Mucenic Teodor Tiron de pe strada Ciu-
flea şi au depus flori la monumentul domnitorului 
Ştefan cel Mare şi Sfânt.

La Complexul Memorial „Eternitate” a avut loc 
un miting de comemorare a eroilor, unde partici-
panţii au ţinut un minut de reculegere, iar un grup 
de militari din Armata naţionale a tras trei salve 
de foc. La fel, cei prezenţi au depus flori la monu-
mentul „Maica Îndurerată”, la plăcile comemorative 
de pe teritoriul Complexului Memorial „Eternitate” 
şi la mormintele eroilor căzuţi în acţiunile de luptă 
pentru apărarea integrităţii şi independenţei Repu-
blicii Moldova din Cimitirul Central.

Totodată, militarii din garnizoanele Bălţi, Cahul, 
Ungheni, Căuşeni, reprezentanţii autorităţilor publi-
ce locale şi centrelor militar-teritoriale i-au comemo-
rat pe participanţii la luptele de pe platourile de la Co-
cieri, Varniţa şi Coşniţa.

De menţionat că din cauza situaţiei pandemi-
ce din ţară, evenimentele de comemorare din acest 
an s-au desfăşurat în format restrâns, cu respectarea 
strictă a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei 
COViD-19, stabilite în hotărârile Comisiei naţionale 
extraordinare de sănătate publică.

Datele oficiale arată că în conflictul armat de pe Nis-
tru din 1992 au participat peste 30 000 de persoane. 
Dintre acestea, 300 de militari şi civili au murit, iar alţi 
3 500 au fost răniţi.

Ziua  memoriei a fost marcată  
în toate garnizoanele armatei naţionale

4 Oastea Moldovei

Plecăciune 
          eroilor!
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Medaliile „Pentru Consolidarea Frăţiei de Arme” 
şi „Pentru Cooperare” au fost oferite în semn de apre-

ciere a succeselor deosebite în domeniul de activitate, pro-
movarea păcii şi democraţiei în lume, consolidarea coo-
perării interinstituţionale, precum şi cu prilejul împlinirii 
a 29 de ani de la conflictul armat de pe nistru.

„Astăzi, în ajunul Zilei Memoriei, am decis să vă invităm 
la Ministerul Apărării, să ne amintim împreună de faptele 
eroice ale bravilor ostaşi care au luptat pentru apărarea 
independenţei şi integrităţii Republicii Moldova, dar 
şi ca să aducem un omagiu celor căzuţi pe Nistru. Vreau, 
în primul rând, să vă mulţumesc pentru curajul de care aţi 
dat dovadă în anul 1992 şi pentru exemplul de patriotism 
pe care îl oferiţi în prezent tinerei generaţii. În acest context, 
îmi exprim aprecierea pentru vigilenţa şi devotamentul 

pe care l-aţi manifestat acum 29 de ani şi vreau să vă asigur 
de tot sprijinul meu, în calitate de ministru şi preşedinte 
al Consiliului Naţional pentru problemele veteranilor 
de război”, a spus ministrul Gaiciuc în cadrul întrevederii 
cu veteranii.

În conformitate cu dispoziţia Guvernului nr. 13-d din 
12 februarie 2021, pe parcursul anului curent, veteranii 
de război, familiile celor căzuți în luptele pentru apărarea 
independenţei şi integrităţii Republicii Moldova şi per-
soanelor cu dizabilități de pe urma conflictului vor bene-
ficia de servicii de protecție socială, ajutoare materiale, dar 
şi asistenţă medicală.

De menţionat că, în prezent, în Republica Moldova sunt 
înregistraţi circa 26 000 de veterani ai luptelor pentru apă-
rarea independenţei şi integrităţii Republicii Moldova.

Distincţii militare  
Pentru veteranii luPtelor  
Pentru aPărarea inDePenDenţei  
şi integrităţii rePublicii molDova
n Un grup de veterani ai luptelor pentru apărarea independenţei şi integrităţii Republicii 

Moldova a fost decorat de ministrul Apărării în exerciţiu Victor Gaiciuc cu distincţii ale 
Armatei Naţionale.
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DiPlome şi Distincţii  
Pentru femeile armatei naţionale

La sediul instituţiei de apărare, ministrul în exerci-
ţiu Victor Gaiciuc a înmânat femeilor distincţii 

şi diplome pentru performanță în serviciu.
„Sunt bucuros să transmit un gând bun mamelor, soţi-

ilor, bunicilor, fiicelor, surorilor pentru că ne sunteţi mereu 
alături şi ne susţineţi în toate. Consider că este de datoria 
fiecăruia dintre noi să vă mulţumim în fiecare zi pentru 
modul impecabil în care vă îndepliniţi munca, oriunde v-
aţi afla, indiferent de profesia pe care v-aţi ales-o, pentru 
că vă faceţi lucrul cu dedicaţie, profesionalism şi multă res-
ponsabilitate”, a menţionat ministrul Gaiciuc în mesajul 
său de felicitare.

În acelaşi context, Victor Gaiciuc şi-a exprimat re-
cunoştinţa faţă de doamnele din sistemul medical al ar-
matei, care s-au angajat într-o luptă grea cu pandemia. 

„Mă face mândru curajul de care dau dovadă acestea în fi-
ecare zi şi, în special, pentru că primele persoane care s-au 
vaccinat din armată au fost tot femei şi ele sunt un exemplu 
pentru întreaga familie a Armatei Naţionale, dar şi pentru 
societate, în aceste zile dificile”, a spus ministrul Apărării.

Totodată, comandanţii de unităţi au felicitat efecti-
vul de femei din subordine, oferindu-le diplome, dis-
tincţii şi flori.

De menţionat că 20 de procente din efectivul Arma-
tei naţionale îl reprezintă femeile. Ele îşi desfăşoară ac-
tivitatea în mai multe domenii, printre care: medicină, 
transmisiuni, infanterie, artilerie, justiţie, logistică, con-
tabilitate, topografie şi relaţii publice.

n Doamnele cu epoleţi şi angajatele civile din Armata Naţională au fost felicitate 
 în ajunul Zilei Internaţionale a Femeii, în cadrul unor ceremonii desfăşurate la Ministerul 
Apărării şi în unităţile militare.

7Martie  2021
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Potrivit şefului inspectoratului Militar al Ministeru-
lui Apărării, colonel Victor Pîrțînă, cele 140 de doze 

de AstraZeneca au fost transmise Spitalului Clinic Mili-
tar Central din Chişinău de către Agenţia naţională pen-
tru Sănătate Publică prin intermediul Direcției sănătate 
publică şi siguranța alimentelor.

Campania de imunizare în Armata naţională a de-
marat la 3 martie, cu vaccinarea lucrătorilor medicali din 
cadrul SCMC participanți la tratarea pacienților infectați 
cu noul coronavirus.

În conformitate cu prevederile ordinului Ministe-
rului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale nr 93 din 
5 februarie curent cu privire la implementarea Planului 
national de imunizare anti-COViD, angajații structurilor 
de menținere şi asigurare a ordinii publice, apărării şi se-
curităţii statului vor fi vaccinaţi în cea de-a doua etapă 
a campaniei de imunizare.

De menţionat că cele 21.600 de doze de vaccin Astra-
Zeneca, oferite cu titlu gratuit de către România, au fost 
livrate sâmbătă, 27 februarie 2021, Republicii Moldova 
şi distribuite Agenției naționale pentru Sănătate Publică.

Vaccinul AstraZeneca este precalificat de Organizația 
Mondială a Sănătății şi înregistrat în Republica Moldova, 
de către Agenția Medicamentului şi Dispozitivelor Medi-
cale, la data de 26 februarie curent. Acesta are o eficacita-
te de 63-90%, intervalul de administrare fiind de la 4-12 
săptămâni. Vaccinul AstraZeneca a fost aprobat până 
în prezent în peste 50 de țări, prima țară fiind Marea Bri-
tanie, urmată de UE şi india.

tip vaccin  vector viral

eficacitate % 63-90%

intervalul  
de administrare 

2 doze la interval  
de 4-12 săptămâni

stocare  
termen lung

de la +20C  
până la +80C

aprobat peste 50 de ţări, prima 
ţară fiind marea britanie, 
urmată de ue şi india

armata naţională,  
Pregătită să înceaPă imunizarea
                    îmPotriva coviD-19
Armata Naţională a primit primul lot de vaccin împotriva COVID-19.
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Vaccinarea este un instrument extrem de eficient pentru 
prevenirea, controlul şi eliminarea bolilor infecțioase 

ce pot pune viața fiecărei persoane în pericol. Este una din 
cele mai rentabile investiții din sistemul de sănătate şi con-
comitent cea mai eficientă intervenție de sănătate publică cu 
strategii, care facilitează accesul la servicii a celor mai greu 
accesibile şi vulnerabile grupuri de populații.

Planul național de imunizare anti-COViD-19 a fost 
creat pentru a asigura administrarea sigură şi eficientă a 
vaccinului anti-COViD-19 cetăţenilor, cărora acesta este 
indicat şi celor care doresc să îl primească. Serul este ad-
ministrat gratuit, persoana, înainte de vaccinare,  semnează 
consimțământul şi este informată despre posibila reacție 
adversă în urma administrării vaccinului. Fiecare cetăţean 
va recepționa un certificat de vaccinare precum că a fost 
vaccinat anti-COViD-19.

Pentru Republica Moldova, vaccinurile sunt achiziționate 
prin diferite modalități: platforma COVAX, acorduri bilate-
rale sau donații. Conform aceluiaşi plan, autoritățile vor asi-
gura ca toate vaccinurile care vor fi importate în Republica 
Moldova să fie aprobate şi să ofere cea mai înaltă siguranță 
şi eficacitate.

Ținând cont de deficiențele globale de vaccin, de la bun 
început sunt disponibile cantități limitate de vaccinuri au-
torizate. Astfel, conform recomandărilor internaționale, 
Ministerul Sănătății, Muncii şi Protecției Sociale împreună 
cu Agenția națională pentru Sănătate Publică au prioritizat 
accesul la vaccinare pentru anumite grupuri de populație 
cu risc sporit, printre care s-au regăsit şi militarii Armatei 
naţionale.

n În Republica Moldova procesul de imunizări este recunoscut ca o prioritate a sănătăţii 
publice. Conform Planului  naţional de imunizare anti-COVID-19, imunizarea este un proces 
multidimensional cu abordare integrată a sistemului de sănătate şi prevede servicii de imunizare 
calitative, sigure, oferite populaţiei în mod echitabil la toate nivelurile de asistenţă medicală.

  Republica Moldova ca şi majoritatea statelor lumii utilizează programele de vaccinare ca o 
platformă de siguranţă şi securitate a sănătăţii individuale şi publice. Obiectivele programelor 
naţionale de imunizare sunt eliminarea sau reducerea morbidităţii, dizabilităţii şi mortalităţii 
populaţiei. Totodată, bunăstarea comunităţii poate fi măsurată prin gradul de pregătire şi 
capacitatea de a face faţă urgenţelor de sănătate publică majore, inclusiv cauzate de boli 
infecţioase prevenibile prin vaccinuri.

tip vaccin  vector viral

eficacitate % 91,6 %

intervalul  
de administrare 

2 doze la interval  
de 21 de zile

stocare  
termen lung -180C  

aprobat federaţia rusă, ungaria, 
argentina, bolivia, belarus

tip vaccin  marn

eficacitatea % 95%

intervalul  
de administrare 

2 doze la interval  
de 3 săptămâni

stocare  
termen lung între -900C şi -600C

aprobat
statele unite, regatul unit 
(marea britanie), ţările 
din uniunea europeană, 
canada şi alte.

vaccinat = Protejat
Ecuaţia sănătăţii: 
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tip vaccin  inactivat
eficacitatea împotriva 
prevenirii spitalizării, 

formelor severe şi deceselor 
cauzate de covid-19

% 100%

intervalul  
de administrare 

2 doze la interval  
de 28 de zile

stocare  
termen lung

de la +20C  
până la +80C

aprobat în 22 de ţări,  
inclusiv şi în ucraina

eficacitatea prevenirii 
simptomelor evidente 

ce necesită tratamentul 
medical

% 83,7%

coronovac
(sinovac)

tip vaccin  inactivat
eficacitatea împotriva 
prevenirii spitalizării, 

formelor severe şi deceselor 
cauzate de covid-19

% 100%

intervalul  
de administrare 

2 doze la interval  
de 3 săptămâni

stocare  
termen lung

de la +20C  
până la +80C

aprobat în 20 de ţări 

eficacitatea prevenirii 
simptomelor evidente 

ce necesită tratamentul 
medical

% 79,3%

sinopharm

necesitatea şi cererea la vaccin anti-COViD-19 depăşeşte 
disponibilitatea acestuia la nivel global, din cauza producerii 
insuficiente şi a cererii mari. Astfel, au fost luate în considerare 
trei etape de aprovizionare cu vaccin anti-COViD-19:

Etapa I – Disponibilitate foarte limitată a vaccinului (vac-
cinarea se va efectua la 1-10% din populația totală) pentru 
distribuția inițială.

Etapa II – Pe măsură ce oferta de vaccin creşte, dar dispo-
nibilitatea rămâne limitată (vaccinarea se va efectua la 11-20% 
din populația totală a țării).

Etapa IIi – Când oferta de vaccin atinge o disponibilitate 
moderată (vaccinarea se va efectua la 21-50% din populația to-
tală a țării) şi permite vaccinarea altor categorii din populația 
generală, care nu au fost acoperite anterior.

Grupurile țintă au fost prioritizate conform recomandă-
rilor globale ale Grupului Consultativ Strategic de Experți în 
imunizare. Astfel, în funcţie de cantitatea livrată de vaccin, au 
fost identificate următoarele grupuri țintă: 

Lucrătorii din domeniul medical;
Personalul şi beneficiarii din cadrul instituțiilor rezidențiale 

de îngrijire;
Adulții cu vârsta mai mare de 60 de ani (grup cu risc sporit);
Persoanele cu comorbidități;
Lucrătorii din domeniul asistenței sociale;
Lucrătorii din domeniul educației;
Angajații structurilor de menținere şi asigurare a ordinii 

publice, apărării şi securității statului, lucrătorii sistemului pe-
nitenciar.

Potrivit specialiştilor, acceptarea de către populație a vac-
cinului reprezintă elementul critic în realizarea programelor 
de imunizare privind maladiile ce pot fi prevenite prin vac-
cinare, inclusiv COViD-19. Asigurarea acceptării vaccinării 
COViD-19 la nivel de țară este şi un element cheie pentru 
reducerea cu succes a transmiterii virusului SARS-CoV-2 pe 
teritoriul republicii.

Rezultatele celui de-al treilea studiu despre viziunile com-
portamentale privind COViD-19 în Republica Moldova reali-
zat la sfârşitul anului 2020 (Behavioural insights on COViD-19 

in The Republic of Moldova - Monitoring knowledge, risk per-
ceptions, preventive behaviours and trust to inform pandemic 
outbreak response, november 2020) – vaccinul anti-COViD-
19 este acceptat de circa 31% din respondenți. În acest con-
text, 70% dintre respondenți au fost îngrijorați de siguranța 
vaccinării şi au dorit asigurarea că vaccinul a fost utilizat de 
mult timp fără efecte secundare pentru a-l accepta. iar fiecare 
a patra persoană adultă (24%) nu crede că noul coronavirus 
SARS-CoV-2 este real sau nu este sigură că acesta există.

 
covaX și vaccinurile anti-covid-19
În perioada 20-21 iulie 2020, Republica Moldova a parti-

cipat la consultările organizate pe platforma COVAX cu orga-
nismele internaționale GAVi, OMS şi Coaliția pentru inovații 
în pregătirea antiepidemică (CEPi) referitor la facilitarea cola-
borării globale în elaborarea, producerea şi garantarea accesu-
lui echitabil a vaccinurilor împotriva infecției COViD-19. 

COVAX - este unul dintre cei trei piloni ai instrumentu-
lui ACT - COViD-19 Accelerator (Diagnostic, Tratament şi 
Vaccinuri), lansat în aprilie de către Cartierul General OMS 
şi Comisia Europeană ca răspuns la pandemie. Programul  
COVAX se concentrează pe dezvoltarea şi asigurarea cu vac-
cinuri anti-COViD-19. Este o soluție globală pentru această 
pandemie, deoarece este un efort comun de a se asigura că 
oamenii din toate țările lumii vor avea acces la vaccinurile 
anti-COViD-19 odată ce vor fi disponibile, indiferent de ni-
velul de dezvoltare al statelor.

Toate vaccinurile administrate au ca scop declanşarea unui 
răspuns imun ca urmare a expunerii organismului la un anti-
gen incapabil în sine de a provoca boala, dar suficient pentru 
stimula sistemul imun. Răspunsul imun prezentat prin imuni-
tatea celulară şi umorală blochează sau distruge agentul pato-
gen în caz dacă persoana se infectează. Aceste mecanisme au 
stat la baza dezvoltării vaccinului anti-COViD-19, pentru care 
există şase tehnologii de vaccinare care sunt testate împotriva 
SARS-CoV-2 şi se bazează pe virusuri slăbite sau inactivate 
sau particule virale.

Căpitan Dmitrii VOSIMERIC

grupurile țintă
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n În conformitate cu planul de instruire al Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru 
cel Bun” pentru anul 2021, studenţii militari au executat trageri de luptă la Baza militară 
de instruire a Armatei Naţionale de la Bulboaca. Exerciţiul a avut ca obiectiv pregătirea 
şi antrenarea plutoanelor de infanterie şi artilerie pentru desfăşurarea acţiunilor pe câmpul 
de luptă. Pe parcursul antrenamentelor practice, studenţii au fost monitorizaţi de superiori. 
De asemenea, a fost supravegheat şi perimentrul în care se desfăşura instrucţia de foc în 
vederea menţinerii siguranţei.

rafale stuDenţeşti  
            la Poligonul bulboaca
la bază militară de instruire a armatei naţionale de la bulboaca  
studenţii militari au excelat la trageri de luptă
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Locotenent-colonel Alexandru Dadu, şeful Catedrei 
sisteme de armament şi tehnică militară a declarat că 

din cauza pandemiei, studenții au fost instruiți online, dar 
adevărul este că lecțiile practice sunt strict indispensabile 
pentru apărătorii patriei. Astfel, studenții au avut posibili-
tate de a simți armele la propriu. Fiecare student a exersat 
şi rolul de comandant de pluton pentru a gestiona focul la 
nivel de grupă.

Tragerile au fost efectuate din pistolul-mitralieră AKM, 
puşca-mitralieră RPK, PKT, aruncătorul de grenade AG-7, 
tunul 2A28 şi obuzierul M-30. Pentru viitorii ofiţeri, aceas-
ta nu a fost prima experienţă la poligon, iar calificatuvul 
foarte bun acordat din partea superiorilor pe instrucţie 
confirmă acest fapt. Aspect ce evidenţiază efortul corpului 
profesoral depus în instruirea studenţilor, dar şi dorinţa 
aprigă a acestora de a se forma ca militari de carieră. 

Studentul Academiei Militare a Forţelor Armate „Ale-
xandru cel Bun” nadejda Dimitrovici, a mărturisit că lupta 
este o artă, mai întâi trebuie să cercetezi terenul şi să alegi 
poziția de tragere: „Am mai fost la exerciții de luptă, dar încă 
nu am avut o experiență cu obuzierile, emoțiile pe care le-am 
simțit mă fac să înțeleg că doar dragostea de patrie ne permite 
să avem dreptul la performanţă în meseria armelor”. 

Pe parcursul antrenamentelor au fost respectate toate 
măsurile de prevenire a infectării cu virusul COViD-19. 
Studenții au purtat măşti şi au păstrat distanța socială. 

Şi soldaţii din Brigada a ii-a infanterie motorizată au 
efectuat  trageri de luptă din armament uşor de infante-
rie  la poligonul de instruire a Regimentului de Rachete 
Antiaerine.  Aceştia au demonstrat, cu încredere în forțele 
proprii, că au însuşit lecția armatei. 

Plini de atenție şi responsabilitate, circa 350 de ostaşi 
din Brigada „Ştefan cel Mare”, au executat trageri de luptă. 
Astfel, apărătorii patriei, şi-au testat cunoştinţele obţinute 
în timpul orelor teoretice. 

Tinerii au tras din armamentul din dotarea unităţii, 
iar comandantul plutonului de infanterie locotenentul 
Vitalie Caşcaval a spus că obiectivele şi misiunile au fost 
îndeplinite cu succes. „Rezultatele obținute de către soldați 
au fost îmbucurătoare. Știu că militarii au pus perseverența 
pe prim plan şi au deprins măestria luptei ziua şi noaptea. 
Fiecare comandant de pluton a fost la discreția ostaşilor 
şi i-a învățat cum se pune focul la punct. Tragerile au fost 
executate din puşca-mitralieră, iar grenadierii au fost foarte 
enuziasmați”, a mai declarat Vitalie Caşcaval.

Ostaşii care au trecut prin experienţa  focului spun că 
sunt mândri de rezultatele obţinute. Datorită implicării şi 
asimilării informaţiei teoretice, proba practică a fost exe-
cutată cu succes, aşa-zisul inamic a fost nimicit. 

Comandantul de grupă, soldatul clasa a ii-a Cotoman 
Anton a precizat că exercițiile militare necesită răbdare şi 
bărbăție: „Nu oricine se poate trezi dimineața la ora 4:30 
pentru a se pregăti de  trageri. Odată ce am ajuns la poli-
gonul din periferia municipiului Chişinău am ascultat in-
structajul cu atenție, iar noi soldații am fost repartizați pe 
echipe. Am tras din poziția culcat 4 cartuşe, iar din genunghi 
5 cartuşe. Eu sunt foarte mulțumit de rezultatul obținut, dar 
şi experiența pe care mi-o oferă Ministerul Apărării”. 

Tragerile de luptă s-au desfăşurat în conformitate cu 
planul de pregătire al unităţii militare pentru anul curent.

Ostaşii care au trecut prin experienţa  focului 
spun că sunt mândri de rezultatele obţinute. 
Datorită implicării şi asimilării informaţiei 
teoretice, proba practică a fost executată cu 

succes, aşa-zisul inamic a fost nimicit. 
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Poligonul – 
casa aDevăratelor caractere 
               şi  Deciziilor De Pace

Meseria armelor se învaţă în poligoane. Acolo unde 
nu poţi întoarce fila pentru a revedea un text sau o 

definiţie. Acolo unde se contopesc ideal larma moatoarelor, 
soarele arzător, praful drumurilor încercate la greu de 
blindate şi insistenţa omului în uniformă.

Dar tot acolo, în poligon, se călesc şi adevăratele caractere 
de luptători. Generaţiile de cetăţeni ce au preferat meseria 
armelor odihnei confortabile şi deciziilor adoptate la o cafea 
sau într-o atmosferă distinsă.

1616 Oastea Moldovei
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Prezent la eveniment, comandantul Armatei naţi-
onale, generalul de brigadă igor Gorgan, a declarat 

că misiunea de securitate din raioanele de est ale repu-
blicii este o prioritate pentru statul nostru, dar şi pentru 
instituţia de apărare. „Acest curs instruieşte, conform stan-
dardelor occidentale, ofiţerii care urmează să fie detaşaţi 
în calitate de observatori militari în misiunea de menţine-
re a păcii în Zona de Securitate. Selectarea participanţilor 
a fost riguroasă şi sunt sigur că informaţia primită de la cei 
mai buni experţi în domeniu vă va fi utilă la îndeplinirea 
obligaţiunilor ce vă vor reveni”, a menţionat generalul 
Gorgan.

Potrivit prorectorului pentru învăţământ din Aca-
demia Militară „Alexandru cel Bun” colonel Gheorghe 
Ţurcanu, participanţii vor fi instruiţi de reprezentanţi 
ai Comisiei Unificate de Control, profesori din mediul 
academic, experți din organizaţiile non guvernamentale 
şi de ofiţeri care au participat în misiuni internaţionale 
cu mandat OnU şi OSCE.

Sursa a specificat că acest curs de pregătire a obser-
vatorilor militari pentru Zona de Securitate a Republicii 
Moldova se desfăşoară în perioada 22 martie — 02 apri-
lie curent, la Centrul de perfecţionare continuă al Acade-
miei Militare „Alexandru cel Bun”.

armata naţională  
instruieşte ofiţeri Pentru misiuni
                  De menţinere a Păcii
În armata naţională, a demarat cursul de pregătire a ofiţerilor preconizaţi 
pentru îndeplinirea misiunilor în Zona de securitate a republicii moldova.



18 Oastea Moldovei

Toate aceste bogății naturale, culturale, medicale şi 
altele Austria le oferă lumii spre admirație şi folosi-

re. Unul din fericiții beneficiari este şi Elena Țarălungă, 
şefa Secției analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, 
Ministerul Apărării al Republicii Moldova, care a vizitat 
Austria de mai multe ori. Ultima sa deplasare în această 
țară a inclus un curs privind  reforma  sectorului de se-
curitate şi un forum pe probleme de gender. Ambele au 
avut loc în 2018. Ce impresii i-a lăsat călătoria?.. cele mai 
frumoase pe toate segmentele: instruire, infrastructură, 
servicii, cultura şi aspectul oraşelor. Să detaliem, înce-
pând cu studiile: „Cursul a fost unul util, în special pentru 
cei care elaborează şi monitorizează documente de politici. 
Informațiile obținute erau mai mult decât binevenite chiar 
la începutul activității mele în armată, încă în 2013. An-
terior, făceam anumite lucruri intuitiv, iar această instru-
ire m-a făcut să  verific dacă am procedat corect. Anume 
aici am învățat cum să implic eficient societatea civilă la 
diverse etape ale reformei sectorului de securitate şi apă-
rare. De exemplu, când sunt dezvoltate politici ce vizează 
resursele umane, în special femeile, neapărat este necesară  
consultarea unei organizații din domeniu, în cazul nostru 
- Asociația femeilor din Armata Națională, căci cine dacă 
nu femeile îşi cunosc mai bine capacitățile şi necesitățile. 
Cu atât mai mult că femeile constituie cca 20% din perso-
nalul armatei.

traDiţia asPectelor De securitate         
cu austria

n Pe 18 martie armata federală a 9 state, ce formează Țara Alpilor, îşi celebrează crearea 
din 1920. Oare cum anume?.. Poate în ritmul valsurilor vieneze sau printr-o combinaţie 
de muzici ale vestiţilor compozitori austrieci Mozart, Beethoven, Schubert ori poate cu o 
psihanaliză freudiană combinată cu scanare profundă a evenimentelor, aşa cum a sugerat 
Christian Doppler? Și dacă tot suntem şi căutăm aspectele militare, cred nelipsite sunt 
elemente de luptă marca Schwarzenegger?..

Colaborarea Austriei cu Moldova pe segment 
militar, inițiată în 2011, include mai mult decât 
cursuri despre reforma de securitate şi excursii 

în capitala europeană. O amplă campanie 
s-a conturat în domeniul managementului 

stocurilor de armament şi muniţii. 

Țin să completez că formatori ai programului au fost nu 
numai teoreticieni, dar şi practicieni, cum ar fi membrii ai bor-
dului de politici din misiuni internaționale ca Mali şi Sudanul 
de Sud.  Ei au venit cu recomandări despre cum se gestionează 
o misiune, informații de preț ce le poți afla anume la astfel de 
evenimente.”

Un detaliu sugestiv a fost cazarea şi locul de desfăşurare 
al cursului - în Castelul Păcii din Stadtschlaining, Austria - o 
zona foarte verde înconjurată de pădure: „Atât hotelul, cât şi 
centrul de studii arată spectaculos, impunător. M-a impresionat 
modul în care au păstrat clădirile originale pe din afară, doar 
pe interior au adaptat sălile pentru studii. Aceeaşi tendință am 
observat şi în Viena. Infrastructura modernă e gândită pentru 
comoditatea fiecărui cetățean, inclusiv pentru cel în scaun cu 
rotile, în timp ce edificiile sunt lăsate autentice. Am fost încân-
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M-a impresionat modul în care au păstrat clădirile 
originale pe din afară, doar pe interior au adaptat sălile 
pentru studii. Aceeaşi tendință am observat şi în Viena. 
Infrastructura modernă e gândită pentru comoditatea 
fiecărui cetățean, inclusiv pentru cel în scaun cu rotile, 

în timp ce edificiile sunt lăsate autentice. 

Forţele armate austriece au câteva 
componente: terestre,  aeriene, 
misiunile internaţionale şi forţele 
speciale. 

Resursele umane reprezintă peste  
     22 mii personal activ şi 
945 mii de rezervişti. 

Femeile au fost acceptate  
pentru serviciu militar din 1998. 

Bugetul militar e 

0,74% din PIB-ul naţional. 

Austria nu face parte din Alianţa 
Nord-Atlantică, după o decizie încă 
din 1955. 

Sursă: https://ro.qaz.wiki/wiki/Austrian_Armed_Forces

tată să văd Palatul Schönbrunn, muzeele Belvedere şi Albertina cu colecții de pic-
turi ale lui Da Vinci, Michelangelo ş.a., bineînțeles, faimoasa Opera din Viena. 
E foarte vizibil respectul față de trecut, țin mult la personalitățile neamului. Pe 
obiectele propuse turiştilor spre vânzare neapărat va fi prezent chipul lui Mozart, 
Schubert, Strauss ş.a. Conduita băştinaşilor e una mai aristocratică, cu maniere 
elegante, e o plăcere să te afli într-un astfel de mediu. Mai mult, au tradiții culi-
nare interesante, de exemplu, ştrudelul e deosebit.”

Colaborarea Austriei cu Moldova pe segment militar, inițiată în 2011, in-
clude mai mult decât cursuri despre reforma de securitate şi excursii în capitala 
europeană. O amplă campanie s-a conturat în domeniul managementului sto-
curilor de armament şi muniţii. Prin coordonare cu Misiunea OSCE în Republi-
ca Moldova, în primăvara anului 2014 un grup mobil multinațional de experți 
din Suedia, Germania, Elveţia, Canada, în frunte cu Austria, a dirijat buna 
desfăşurare a programului, printre finalitățile căruia este şi micşorarea riscului 
de explozie necontrolat la toate locurile de păstrare a munițiilor, ne-a informat 
colonel Andrei Camerzan, locțiitor şef Direcție logistica - şef Secție armament 
şi tehnică militară a MSM.  Țara lider a condus compartimentul instruire, bazat 
pe un sistem 3M (Moderare, Mentorat şi Monitorizare), de care au beneficiat 
180 de persoane din mai multe structuri de forţă din Moldova. În rezultat, noii 
formatorii au asimilat cunoştințe şi abilități de gestionare a sectorului. De aseme-
nea, cu suportul Misiunii OSCE în Moldova, se preconizează darea în exploatare 
a unui laborator staționar de testare chimică a munițiilor, miza fiind din nou pe 
experiența şi profesionalismul reprezentanților din Școala Logistică a Forțelor Ar-
mate a Austriei. În acest fel, Armata Națională asigură o sustenabilitate şi devine 
un furnizor de siguranță în această ramură, a completat aceeaşi sursă.

Liuba VICOL
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Aceste gânduri sunt comune pentru nevestele mi-
litarilor, dincolo de individualitatea cuplurilor în 

care cel puțin soțul e militar. În discuție cu ele, la şi îna-
fara microfonului, am simțit mai multă emoție pozitivă 
decât îngrijorare, atât de bine au însuşit a o controla; am 
auzit mai multe cuvinte optimiste decât critici, atât de 
iscusit şi-au modelat valorile.

Bunăoară, Olesea împreună cu soțul, maiorul Mar-
cel Murguleț din Regimentul Rachete Antiaeriene, şi-
au zis încă de la începutul căsniciei să nu pună în față 
Eu-l propriu, ci să învețe să cedeze. Mai mult, să nu cal-
culeze cine şi cât cedează şi orice criză s-o depăşească 
prin comunicare: „În relație cu soțul meu mă simt ca o 
micuță în palma unui uriaş. Eu am visat la un soţ înalt, 
blond, cu ochi albaştri, deştept, iar uniforma militară îi 
dă un plus de imagine. Deşi ambii suntem şefi şi lideri, 
acasă suntem noi doi, fără funcții. Suntem atenți la tră-
irile celuilalt şi nu luptăm sau concurăm între noi. Am 
învățat să-i citesc pe față dispoziția cu care vine acasă şi 
la necesitate îl las să se acomodeze, să vină într-adevăr 
acasă, vorba ceea „El a ajuns, dar nu a venit”. Eu înțeleg 
că nu e atât de simplu să doreşti să fii un exemplu pen-
tru subalterni şi să depui maximum eforturi pentru o 
condiție fizică bună, pentru o judecată limpede etc - toa-
te acestea pot fi solicitante.”

Am notificat că soții Murguleț se străduie să gesti-
oneze cu maturitate viața de cuplu, abilitate dezvoltată 
în cei 12 ani de căsnicie, ceea ce nu înseamnă că stau 
departe de clipe de nelinişte şi dilemă: „Am simțit mult 
lipsa soțului când se afla la nişte cursuri în România. 
Nu-mi imaginez cum aş proceda dacă va fi nevoie să ple-

ce într-o misiune pacificatoare sau de luptă. Realizez clar 
că e o experiență de care are nevoie, dar inima e plină de 
nelinişte pentru riscurile misiunii. Când e lângă mine, 
parcă-l pot proteja. Când e departe...  chiar e dificilă 
această luptă internă.”

 Oricât de evidente ar fi riscurile şi profundă durerea 
despărțirii nu am auzit nici un caz în care soția să se 
opună categoric plecării soțului într-o misiune. E un act 
de curaj, când pui în joc fericirea ta pentru binele unui 
sau mai multe popoare. Ea, soția de militar, se supune şi 
acceptă poziția secundă față de marea iubire a partene-
rului său - PACEA! Ea înțelege că el a jurat să-şi apere 
țara cu prețul propriei vieți. 

femeia Din sPatele militarului
n Cum e să fii soţia unui militar? Nu este atât de uşor, deoarece aici se includ toate 

caracteristicile specifice: înţelegătoare - când un apel telefonic sau o alarmă îl ia de lângă tine 
cât ai clipi din ochi; răbdătoare - când venirea acasă întârzie sau când atmosfera la serviciu 
e mai tensionată; încrezătoare - când misiunea pentru care este detaşat se află într-un loc 
periculos; mândră - când o faptă de vitejie e primordială chiar şi faţă de propria sănătate; 
fericită - când... Oricând! 
Da, anume aşa şi nu altfel, pentru că mai bine ca oricine preţuieşti clipa, pentru că anume 
alături de un militar te simţi mai protejată, pentru că, la urma urmei, alegerea îţi aparţine şi 
trebuie să te adaptezi acestui stil de viaţă.
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Ea, alături de sute de femei, înseamnă şi Adelina, 
obişnuită cu plecările soțului, colonel Aurel Corcodel. 
Din 15 ani de mariaj, cam 5 militarul s-a aflat în de-
plasări: „Cel mai îngrijorată am fost când era plecat în 
Kosovo (KFOR-1 şi KFOR-13). Urmăream ştirile locului 
şi nu-mi găseam locul până nu primeam un semn de la 
el. Putea dura şi 2 zile, în special când avea serviciu în 
munți fără conexiune. Copiii au suferit mai mult când 
făcea studii în SUA, a lipsit un an şi jumătate. Cea mică 
mai că nu-l recunoştea.”

În tot acest timp femeia nu şi-a permis să plângă, ci 
şi-a ținut mintea ocupată acasă şi la muncă. Poate pentru 
că, fiind ofițer în inspectoratul General pentru Situații de 
Urgență al MAi, a reuşit să-şi dirijeze neliniştile şi a tre-
cut cu demnitate şi peste anumite prejudecăți: „Militarii 
percep astfel de plecări nu numai pentru bani, ei au riscul 
în sânge, ei sunt devotați idealului. Mergând împotriva lui 
doar îl distrugi or eu îmi iubesc soțul şi îl susțin mereu.” 

Viața, alături de un militar, mai devreme sau mai 
târziu, te pune la încercare. Provocările sunt diferite: 
fie o misiune într-o zonă de post conflict, fie la studii 
pe o durată mai mare. Şi atunci urmează separarea sau 
întreruperea propriilor activități numai pentru a fi îm-
preună, aşa cum, de multe ori, recomandă țările gazdă. 
În astfel de situații soțiile fac alegeri diferite, dar nici una 
nu e una uşoară. Aşa se face că Irina s-a concediat de 
la muncă pentru a ține familia în componență depli-
nă timp de un an de zile, cât soțul, locotenent-colonel 
Dumitru Parfeni, a făcut studii în SUA, la cursul de co-
mandă şi stat major: „Am decis să valorificăm această 
oportunitate oferită şi cred că am avut mai multe benefi-
cii pentru fiecare membru. De exemplu, am întâlnit per-
soane şi familii din diferite țări, am făcut cunoştință cu 
obiceiurile, tradițiile şi cultura acestora.. Copiii noştri au 
studiat un an de zile în şcoală americană doar în engleză. 
Soțul a acumulat cunoştințe şi abilități necesare carierei. 
Sunt şi altele cu impact pe termen lung. Noi mereu ne con-

centrăm pe partea pozitivă a oricărei situații. 
Suntem conştienți că tatăl şi soțul, fiind mili-
tar, periodic trebuie să lipsească, că sărbătorile 
să le petrecem la distanță, că responsabilitățile 
de familie rămân pe umerii mamei, dar vorba 
ceea Nu căuta ca lucrurile sa fie uşoare dacă eşti 
soția unui militar.”

Mândria s-a dublat în familia Parfeni în 
momentul în care irina a hotărât să se facă mi-
litară. În casă lucrurile au rămas neschimbate: 
el - tată şi soț, ea - mamă şi soție. În schimb, 
ea a înțeles mai bine cât de mult te responsa-
bilizează ținuta militară şi cât de diferite sunt 
condițiile serviciului militar comparativ cu 
cele din sectorul civil. 

Familii militare în care soții împart mediul 
atât personal, cât şi profesional, sunt destul 
de multe. O situație clasică e când soția are o 
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profesie civilă şi, după expirarea concediului de 
îngrijire a copilului sau în alte circumstanțe, se 
angajează în armată ca militar prin contract. De 
ce? în mare parte pentru un salariu, ce este sta-
bil, susțin dânsele. Comod, dar nu fără acuzații 
de genul „hai cu tot neamul în armată”, „ce fel 
de dezvoltare poate avea armata dacă angajăm 
soțiile şi nu specialişti, plus că acestea cer atitu-
dine specială”etc. 

Mihaela e gata să treacă peste aceste 
prejudecăți şi visează la ziua, când va deveni 
militară în aceeaşi unitate cu soțul ei, căpitan 
ion Cuşcă din Regimentul de artilerie din Un-
gheni. Mai mult, e pregătită să se lase de peda-
gogie şi să adopte un regim de viață, mai puțin 
independent, fiind conştientă că împărțirea 
timpului poate fi o adevărată provocare, mai 
ales când sunt copii: „Ne-am obişnuit cu acest 
program, cu sunete nocturne, cu plecări urgen-
te. Chiar nu văd dezavantaje în a avea un militar sau doi 
în casă, avem rude care ne pot ajuta la nevoie. Probabil, 
percepem lucrurile din altă perspectivă. Noi ne cunoaştem 
cu soțul de mici, fiind din acelaşi sat, am crescut şi învățat 
împreună. În anii de studenție tot împreună am fost la 
Chişinău şi meseria lui de militar a contat mai puțin în 
decizia de a ne uni sorțile.”

Perechea Cuşcă nu a trăit despărțiri de lungă durată 
- cel mult 3 luni pentru studii în România, nu a avut alte 
situații, ce să le încerce emoțiile, astfel ei îşi construiesc 
viața echilibrat: „La noi în țară e pace, respectiv e mai 
liniştit să fii soție de militar în Moldova, comparativ cu 
statele, ce au conflicte, războaie sau ai căror militari sunt 
implicați în misiuni de luptă.”

Dacă e să vorbim la general, printre cele mai frecvente 
încercări ale unui cuplu de militari sunt alarmele şi turele 
de noapte. Primul gând e că anume femeia va fi lăsată să 
rezolve problema, căci despre scutiri nu poate fi vorba - 
militarii sunt pe picior de egalitate şi la capitolul gender. 
Ei bine, unitatea organizează astfel turele de noapte, încât 
cineva din soți să fie mereu acasă cu copiii.

Fiecare din aceste femei vorbeşte şi trăieşte cu 
admirație față de aspectul exterior, succesele de la servi-
ciu, calitățile de gospodar şi om ale soțului său. Aceas-
tă dominantă emoțională le mobilizează să se implice 
necondiționat în susținerea partenerului; să înoate în 
continuu printre valurile vieții oricât de înalte ar fi aces-
tea; să fie un artizan al liniştei şi înțelegerii în familia sa, 
aducând astfel un tribut păcii din lume.

Fiecare din aceste femei vorbeşte şi trăieşte cu 
admirație față de aspectul exterior, succesele de 

la serviciu, calitățile de gospodar şi om ale soțului 
său. Această dominantă emoțională le mobilizează 

să se implice necondiționat în susținerea 
partenerului; să înoate în continuu printre valurile 
vieții oricât de înalte ar fi acestea; să fie un artizan 
al liniştei şi înțelegerii în familia sa, aducând astfel 

un tribut păcii din lume.
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nu se cunoaşte exact când a apărut tradiţia mărţişoru-
lui, dar se estimează că ea este veche de mii de ani. 

Obiceiul mărţişorului era legat de reînnoirea naturii cu oca-
zia venirii primăverii. În timp tradiţia de mărţişor a primit 
şi alte conotaţii, legate de optimism şi credinţă. 

ce spun unele legende 
despre mărțişor
Până astăzi nu sunt date precise, care ar atesta, când şi 

unde anume a luat naştere tradiţia Mărțişorului. Ce adevăr 
raţional stă la originea lui? Ce exprimă culorile alb şi roşu? 
Însă se ştie, că din vechime strămoşii noştri s-au folosit de 
un calendar special, aşa-numitul calendar popular agricol, 
ce oglindea nemijlocit schimbările din natură şi care orienta 
oamenii în efectuarea lucrărilor de câmp. Conform acestui 
calendar, începutul anului în Europa de Sud era considerat 
luna martie, care coincidea cu sosirea primăverii şi reînvierea 
naturii. Cu timpul, Anul nou a început să fie sărbătorit la 1 
ianuarie, iar prima zi de primăvară a fost stabilită − 1 martie. 
Cu ocazia schimbărilor din natură, oamenii şi-au exprimat 
sentimentul de bucurie, generând un şir de manifestări fru-
moase cu un bogat conţinut simbolic şi semnificativ, astfel 
îmbogăţindu-şi viaţa spirituală cu noi valori artistice. Până 
în zilele noastre s-a păstrat o tradiţie frumoasă moştenită din 
vremuri de demult, când în prima zi de primăvară oamenii 
apropiaţi îşi dăruiesc unul altuia câte un suvenir mic, confec-
ţionat din fire de lână sau mătase de culoare albă şi roşie, nu-
mit „mărţişor”. Această mică bijuterie e legată de denumirea 
lunii martie şi exprimă bucuria faţă de sosirea primăverii şi 
trezirea naturii la viaţă, dragostea faţă de oameni.

Conform multor legende şi credinţe populare „măr-
ţişorul” simbolizează schimbarea iernii cu zăpadă albă cu 
soarele roşu.

Există mai multe legende legate de mărţişor. Una din ele 
mărturiseşte că: „Cică era pe la sfârşitul lui Faur (februarie), 
iarna nu dorea să cedeze poziţiile în faţa Soarelui, care tot 
mai puternic încălzea pământul şi prevestea venirea primă-
verii. La marginea unei păduri sub o tufă de trandafir sălba-
tic a apărut un ghiocel. Văzând una ca aceasta, iarna grozav 
s-a supărat de îndrăzneala ghiocelului şi şi-a strâns ultimele 
forţe şi a trimis ger şi viscol zile în şir. În popor se zice că Iar-
na − Baba Odochia îşi scutură cele 12 cojoace, ca să îngheţe 
ghiocelul − vestitorul primăverii. Ghiocelul a îngheţat, dar de 
tragedia lui a aflat Primăvara − Zâna florilor, care îndată îi 
venise în ajutor. Tot dând zăpada la o parte, căutând să-1 
salveze şi-a înţepat degetul într-un spin de trandafir, şi atunci 
peste ghiocel a căzut o picătură de sânge, care încălzindu-1 
1-a readus la viaţă”. Se spune că acest moment de reînvie-
re a ghiocelului − a naturii datorită căldurii − culorii roşii 
şi calde, căzute pe fundalul alb de zăpadă, a şi servit drept 
motiv pentru obiceiul de a purta fire albe şi roşii − simbolul 
reînvierii naturii.

semnificația Întrunirii 
a două fire colorate – alb şi roşu
Culoarea şi formele mărţişorului reprezintă un anumit 

mijloc de comunicare, expresie simbolică a unor valenţe 
spirituale şi noţiuni despre frumos ale oamenilor. Utilizarea 
culorilor roşu şi alb a mărţişorului îşi are originea nu doar 
în legenda reînvierii naturii odată cu sosirea primăverii, dar 
are la bază şi alte motive, legate de practica seculară de viaţă, 
tradiţiile şi gusturile estetice ale oamenilor.

De problema multiplelor aspecte şi valorilor semnificati-
ve ale culorilor, de însemnătatea lor teoretică şi practică s-au 
preocupat mulţi oameni cu renume ca Aristotel, Leonardo 
da Vinci, Goethe, E. Delacroix, V. Van Gog, etc. De exemplu 

sărbătoarea mărţişorului – 
origine şi traDiţii
n La 1 martie, în Republica Moldova este 

marcată sărbătoarea Mărţişorului, cel mai 
cunoscut simbol al primăverii. Conform unor 
opinii, acesta este un simbol special şi este un 
obicei tradiţional exclusiv moldovenesc, iar 
alţii consideră că unele popoare vecine, l-au 
adoptat, datorită frumuseţii tradiţiei.
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marele scriitor german Goethe, fiind preocupat nemijlocit 
de valoarea „senzorial-morală” a cercului cromatic, a arătat 
ce efecte lăuntrice şi ce expresii subiective au culorile.

Referindu-ne la culorile roşu şi alb, care se folosesc la 
mărţişor, merită atenţie semnificaţia lor la diferite popoare. 
Încă Herodot ne comunică, de exemplu, că prin culoarea 
roşie se prezenta planeta Marte, iar prin alb − Luna. Grecii 
antici prin alb reprezentau adolescenţa, pentru maturitate 
foloseau roşu, pentru bătrânețe - negru. Prin culoarea roşie 
indienii, chinezii şi alte popoare desemnau − focul, iar prin 
alb - metalele.

În majoritatea ţărilor europene şi asiatice culoarea roşie 
mai simbolizează şi dragostea curată, viaţa, focul, sângele, 
tinereţea, sănătatea, vitejia, culoarea planetei Marte, a zeu-
lui Marte. Culoarea roşie purpurie era considerată culoare 
imperială în Bizanţ.

Mai târziu culoarea roşie a devenit simbolul general al 
revoluţiilor, al frumuseţii. Culoarea roşie a fost aleasă pentru 
a sugera sau transmite sentimentul dragostei, graţie caracte-
risticilor ei simbolice. Vopseaua roşie se aducea în Moldova 
de peste hotare la un preţ mare şi vopsitul în roşu costa de 
câteva ori mai scump decât în alte culori. Cu vremea, însă, 
meşteriţele populare au învăţat să obţină culoarea roşie, fo-
losind rădăcini de sovârf, tulpina de măr sălbatic, insecte, 
etc., astfel, culoarea roşie, care cândva era atât de atrăgătoare, 
dar interzisă şi scumpă, în ultimele două secole devine acce-
sibilă. În Europa apuseană ea simbolizează: puritatea, lumi-
na, nemurirea, inocenţa, devotamentul, sfinţenia interioară, 
speranţa. La Roma albul simboliza planeta Venus. Astăzi al-
bul a devenit culoarea tradiţională a rochiilor de mireasă.

În ţara noastră există tradiţii diferite legate mărţişor. 
Spre exemplu, mărţişoarele sunt agăţate la uşi, ferestre, sau 
chiar coarnele animalelor domestice, potrivit credinţei că 
astfel sunt alungate duhurile rele. Înţelepciunea populară 
mai arată că purtătoarele mărţişoarelor sunt ferite să fie 
arse de soare pe timpul verii, vor fi sănătoase şi frumoase 
ca florile primăverii, vor fi plăcute şi drăgăstoase, bogate şi 
norocoase, ferite de boli şi deochi.

tradiția mărțişorului 
şi simbolurile lui
Sintetizând multiplele semnificaţii ale culorilor de roşu 

şi alb, care stau la baza mărţişorului, putem afirma că au 
fost găsite şi îmbinate cele mai reuşite şi frumoase culori, 
dovedindu-ne o gândire profundă şi simbolică, ce am moş-
tenit-o de la strămoşi. Vorbind despre formele mărţişoru-
lui la moldoveni astăzi, deosebim forme tradiţionale şi noi. 
Forma mărţişorului subliniază în mod organic, expresiv şi 
estetic conţinutul simbolic. În virtutea tradiţiilor populare 
mărţişoarele se confecţionează manual şi se dăruiesc omu-
lui drag, părinţilor, învăţătorilor, etc. Cea mai veche şi sim-
plă formă prezintă fire albe şi roşii legate sau răsucite împre-
ună. De rând cu acestea s-au răspândit larg mărţişoarele în 

formă de cerculeţe, fulgi, floricele, pătrăţele, etc. Confecţio-
nate manual cu multă sârguință şi dragoste, mărţişoarele au 
ajuns adevărate podoabe de artă.

Tradiţia de a purta, mărţişor e întâlnită încă din vechi-
me la mai multe popoare: romani, slavi, greci, germani, bul-
gari, găgăuzi, albanezi, maghiari, etc. 

Mărţişoarele se agăţau la piept la 1 martie şi se pur-
tau până la 1 aprilie. De scoaterea mărţişorului de aseme-
nea sânt legate un şir de obiceiuri. Când se lua din piept, 
mărţişorul se lega de un pom care da în floare, ca fata să 
fie frumoasă ca floarea pomului, „să fiu bălaie ca floarea şi 
rumenă ca vişina”, doreau ca pomul „să dea roadă bogată”. 
Dovezi ale obiceiurilor de acum circa 8000 de ani au fost 
descoperite în situl arheologic, unde au fost găsite coliere de 
care erau agăţate mici pietre de râu vopsite în alb şi roşu.

Împreună cu mărțişorul există tradiţia de a se oferi şi 
buchete de flori timpurii de primăvară, de obicei ghiocei.

De-a lungul secolelor moldovenii şi alte popoare au con-
sacrat sosirii primăverii nenumărate legende, zicători, acţiuni 
ritualice. Poeţii, scriitorii, folcloriştii au cules şi prelucrat măr-
găritarele populare şi au înregistrat zeci de poezii, cântece.

Frumoasa tradiţie populară a mărţişorului legată de 
venirea primăverii şi completată cu nenumărate elemente 
simbolice şi superstiţii a căpătat astăzi noi valenţe, fiind lip-
sită de sensul magic iniţial şi devenind o sărbătoare comună. 
Frumosul obicei de a dărui mărţişor şi-a lărgit orizonturile 
şi şi-a asumat noi înţelesuri. Dăruiesc mărţişoare unii al-
tora tinerii îndrăgostiţi, soţii, colegii, prietenii, copiii prind 
mărţişoare părinţilor, învăţătorilor, fraţilor şi surorilor. Prin 
acest simbol nobil şi frumos ne exprimăm respectul şi sen-
timentul de dragoste, urările de sănătate şi belşug în toate, 
de pace şi prietenie. 

Cel mai lung mărţişor din lume este lung de aproape 17 
kilometri, şi a fost realizat de locuitorii din Vidin, Bulgaria, 
acest record fiind omologat ca atare de Cartea Recordurilor 
în anul 2015. 

festivalul internațional 
„mărțişorul”
Fiind selectat şi reuşit valorificat, mărţişorul strămoşesc 

a stat la originea multor sărbători frumoase din republică. 
Festivalul internaţional „Mărţişor” începând cu anul 1967 
la iniţiativa Ministerului Culturii are loc anual în Republica 
Moldova.

Astfel „Mărţişorul” a devenit o mare sărbătoare de pri-
măvară a păcii şi prieteniei, a artei multinaţionale, contribu-
ind la îmbogăţirea reciprocă a culturilor naţionale

Căpitan Svetlana HARjEVSCHI
Ofițer superior secție educație civică  

şi tradiții militare

Bibliografia: https://ro.wikipedia
http://folclor.net/legenda-martisorului
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micii luptători de jucărie

Da avem şi o astfel de zi dedicată 
soldaţilor jucărie - 4 martie. 

Acest simbol în miniatură al apărătoru-
lui păcii, creat din hârtie, lemn, piatră, 
argilă, metal sau plastic, cu siguranță a 
trecut prin mâinile oricărui băiat de ieri 
sau de azi, cel puțin odată.

Primii colecționari au fost faraonii. 
De atunci şi până în prezent interesul 
amatorilor de soldăței a crescut, iar țări 
producătoare ca Germania, Anglia, 
SUA, Rusia ş.a. s-a întrecut la creativi-
tate pentru a satisface cerințele pieței 
colecționarilor.

Unul din pasionații autohtoni 
este colonel (r) igor Zavalski, lector la 
Academia Militară a Forțelor Armate. 
Colecția sa include cca 70 de seturi, iar 
un set are de la 4 şi până la 40 de figu-
rine. Însă, nu numărul este scopul prin-
cipal al ofițerului, ci montarea şi colo-
rarea lor: „Procesul de vopsire e unul 
migălos. imaginați-vă un soldățel de 3 
cm, care posedă accesorii minuscule şi 
fiecare are culoarea sa. De exemplu, am 
nişte luptători medievali din Elveția, 

pe uniforma cărora sunt benzi de cam 
1 mm grosime. Evident, folosesc lupa 
în asemenea cazuri. Periuțele, la fel, 
trebuie să fie speciale. La început am 
utilizat scobitoarea, dar după consul-
tări am renunțat la această idee. Dacă 
vrei ca exponatul să arate bine în timp 
sunt obligatorii periuțe şi vopsele cali-
tative. De regulă, nu mă conduc de lista 
de culori indicate în schemă. Eu caut 

imaginile vremurilor, chiar artistice. 
Mă interesează în mod special istoria 
antică şi medievală, respectiv modelele 
acelor perioade mă tentează să le am în 
colecție. Mai nou, am descoperit o vari-
antă din hârtie: ele sunt gata vopsite, le 
imprim pe hârtie mai groasă, le lipesc şi 
în rezultat obțin o figurină 3D. Prin aşa 
metodă am creat un set de vikingi.”

Dincolo de abordarea mai jucăuşă, 
Soldații în miniatură au fost folosiți în 
secolele XVii - XiX de către strategii 
militari pentru a planifica tactici de 
luptă. Mai mult, au servit mereu ca un 
element convingător de promovare a 
meseriei de militar.

Pe 4 martie celebrăm Ziua fanfarei în marş, un 
eveniment neordinar, ce vine să promoveze 

arta marşului. Tradiția de a cânta la instrumente 
muzicale şi în acelaşi timp de a te mişca începe în 
anii 1800 şi este tot mai răspândită în prezent, im-
plicit în rândul armatelor.

instrumentiştii militari din Moldova se pot lă-
uda cu o astfel de experiență din 1993, când con-
ducătorul Orhestrei Prezidențiale de atunci, colo-
nel (r) nicolae Babin, a creat o combinație unică 
dintre dixieland, tango, vals şi dans moldovenesc: 
„Primul festival la care am participat cu acest show 
defilee a fost la Căuşeni. Cel mai dificil e să dansezi 

pe ritmurile naționale, de aceea am tot schimbat 
conceptul pentru a fi la înălțime. Astfel, am testat 
hora, inclusiv Ciuliandra; polca, în special a lui N. 
Botgros şi sârba. Cea din urmă se dansează fără in-
strumente şi nu cu toată orchestra.” 

Această idee inspirată a fost preluată ulterior 
şi de alte fanfare din afara țării, mai ales după ce 
ai noştri au creat un adevărat spectacol pe scenele 
din Belgia, Germania, Franța, Romania şi San Pe-
tersburg, a completat aceeaşi sursă.

Astăzi tradiția continuă, fiind schimbate genu-
rile muzicale şi paşii de dans, respectiv artiştii abia 
aşteaptă să le prezinte publicului.

fanfara militară cu marş şi dans

ma
rt

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

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

 Îţi doreşti  
o cArieră MilitAră de succes?

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

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