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Adresarea Preşedintei Maia Sandu către cetăţeni  
după decizia Consiliului European de a acorda  
Republicii Moldova statutul de ţară candidată  
pentru aderarea la Uniunea Europeană

4

8
n      eveniment

Jurământul militar a răsunat  
la BulBoaca
De-a lungul anilor la Baza militară de instruire a Armatei 
Naţionale de la Bulboaca sute de tineri au depus jurământul de 
credinţă Patriei, astfel pe parcursul lunilor iunie şi iulie, peste 
300 de tineri au jurat credinţă Patriei şi poporului în cadrul 
ceremoniilor de depunere a jurământului militar.

18 DonarEa DE sânGE –  
actul DE umanitatE 
Anual, la data de 14 iunie, în întreaga lume este marcată Ziua 
Mondială a Donatorului de Sânge. În această zi ne exprimăm 
recunoştinţa faţă de persoanele care donează voluntar sânge. 

10 noi oFiţEri, noi ViZiuni, noi ÎncErcări !
Tinerii ofiţeri, exponenţii unei şcoli de perseverenţă, disciplină şi 
nu în ultimul rând, profesionalism. Cu aceste cuvinte a început 
ceremonia de absolvire la Academia Militară a Forţelor Armate 
„Alexandru cel Bun”.

16
n  armata şi societatea

ZâmBEtE şi VoiE Bună În armată
Tabăra militară 142 pentru o zi a devenit un teren imens de joacă. 
Evenimentul este organizat, tradiţional, în fiecare an de către 
Ministerul Apărării cu ocazia Zilei ocrotirii copilului. La eveniment 
au fost prezenţi reprezentanţii conducerii Ministerului Apărării, 
copiii militarilor şi funcţionarilor din Marele Stat Major al Armatei 
Naţionale.
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Pentru Onoare! Pentru Patrie! Pentru Tricolor!

21
n      anul recunoştinţei Veteranilor de război

PrEţul şi DurErEa liBErtăţii
Cauzele războiului de la Nistru din 1992, consecinţele pentru Republica 
Moldova, în parte, şi regiune, în ansamblu, precum şi impactul 
geopolitic al acestuia, inclusiv prin prisma războiului din Ucraina, 
au fost discutate în cadrul mesei rotunde „30 ani de la conflictul 
armat de la Nistru”, organizate de Agenţia pentru Știinţă şi Memorie 
Militară (AȘMM) în colaborare cu Academia Militară a Forţelor Armate 
„Alexandru cel Bun” şi Institutul de Istorie.

20
n      curiozităţi despre unităţi

PutErEa alBului
Spitalul Clinic Militar Central a fost creat la 1 iunie 1992, însă istoria 
medicinii militare moldoveneşti datează încă din perioada ţaristă. 
Bunăoară, la 1 iunie 1915 în Basarabia existau 36 spitale militare cu o 
capacitate de peste 1300 locuri.

22
n      istorie militară

oPEraţiunEa BarBarossa
Operaţiunea Barbarossa reprezintă începutul războiului  Germaniei 
naziste şi aliaţilor săi contra Uniunii Sovietice ce era condusă de către 
Stalin. Denumirea operaţiunii a fost dată după numele împăratul 
Frederik I Barbarossa, împăratul Sfântului Imperiu Roman de Naţiune 
Germană, şi conducătorul cruciadelor secolului al XII –lea.

24
n hobby

Vara Din ZoDia PEştElui  
sau unDiţa FEricirii
Cum ne resetăm mintea pentru a fi productivă timp  
de o săptămână, o lună, un an?  
Odihnindu-ne sau aplicând periodic pasiunile.  
Cum înţelegem ce pasiuni ni s-ar potrivi? Descoperindu-le. 
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Adresarea Preşedintei Maia SAndU  
către cetăţeni după decizia Consiliului European de a acorda 

Republicii Moldova statutul de ţară candidată  
pentru aderarea la Uniunea Europeană

Stimați cetățeni,
Ieri (23 iunie 2022 – nota redacţiei), Consiliul Euro-

pean a decis să acorde Republicii Moldova statutul de țară 
candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. E un 
obiectiv spre care am mers mulți ani, și pe care l-a susținut 
majoritatea cetățenilor.

Prin decizia de ieri, statele membre ale Uniunii Euro-
pene și-au confirmat dorința de a sprijini Moldova în pro-
cesul de pregătire pentru a ne alătura familiei Uniunii Eu-
ropene. Suntem recunoscători pentru această deschidere.

Cetățenii, instituțiile statului, societatea civilă au lucrat 
consecvent, ani la rând, pentru a ajunge aici. La alegerile 
parlamentare din 2019, promiteam oamenilor că vom de-
pune cererea de aderare la UE până în anul 2023. Iată că 
nu doar am depus cererea, dar am și obținut statutul de 
țară candidată.

Acest eveniment nu schimbă peste noapte lucrurile în 
țara noastră. Dar acesta ne oferă un sprijin mai mare din 

partea Uniunii Europene pe calea dificilă pe care mergem 
pentru a consolida pacea, a îmbunătăți condițiile de viață 
ale oamenilor și a crea oportunități de dezvoltare celor în-
treprinzători. Statutul de țară candidată ne oferă o direcție 
clară de dezvoltare, sprijin pe această cale și, mai impor-
tant, speranță.

Suntem o țară mică, vulnerabilă, care va fi în mai 
multă siguranță în familia Uniunii Europene, unde putem 
conta pe susținerea tuturor membrilor, țări mari și mici, și 
pe ajutorul instituțiilor europene.

Apartenența la UE înseamnă integrarea cu piața eu-
ropeană, cea mai mare și mai bogată piață de desfacere 
din lume. Accesul pe piața UE oferă companiilor din țara 
noastră oportunități semnificative de dezvoltare și creștere, 
într-un mediu competitiv și corect, cu reguli clare și res-
pectate. Iar pentru cetățeni, apropierea de UE înseamnă 
garantarea drepturilor și libertăților și o mai bună calitate 
a vieții aici, acasă.
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Această reușită este, în primul rând, a voastră, a 
cetățenilor. În pofida tuturor greutăților, cu toții am de-
monstrat că prețuim democrația, că ne dorim stat de drept 
- o societate în care legea este în capul mesei. Prin alegerile 
făcute în ultimii ani și prin solidaritatea de care am dat 
dovadă cu toții în momente de cumpănă am arătat care 
sunt valorile noastre. Generozitatea și mobilizarea voastră 
a făcut ca Republica Moldova să fie cunoscută în lume mai 
ales pentru calitățile bune ale oamenilor ei. Dragi cetățeni, 
vă mulțumesc pentru asta!

Știu că sărbătoarea de astăzi este umbrită de criza ma-
joră cu care ne confruntăm. Țara noastră, alături de în-
treaga Europă, trece printr-o perioadă foarte complicată, 
cauzată de războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei.

Acest război este cel mai mare act de agresiune de pe 
continentul european după cel de-al doilea război mondi-
al. El a afectat major relațiile dintre state, a distrus pacea și 
siguranța a milioane de cetățeni ucraineni, vecinii noștri. 

Și acest război este la hotarul nostru. Îl simțim și trăim 
fiecare, în fiecare clipă. Noi le-am întins o mână de ajutor 
vecinilor noștri prin măsuri umanitare, oferind adăpost și 
ajutor celor fugiți din țara lor din cauza războiului. Dar 
anvergura, drama și distrugerile pe care le aduce această 
catastrofă ne afectează și pe noi.

În special, resimțim efectele războiului pe plan eco-
nomic. Cei doi ani de pandemie Covid-19 au încetinit 
comerțul global și au dus la o criză a materiei prime și 
a lanțurilor de aprovizionare, care a crescut prețurile la 
produse și servicii în toată lumea. Iar războiul din Ucraina 
vine ca un șoc suplimentar, cu consecințe directe și grave, 
care ne afectează pe toți.

Nu există domeniu al vieții sociale și economice care să 
nu fie afectat de război: creșterea prețurilor la combustibil 
și gaz, dificultatea exportului producției agricole, închide-
rea căilor de transport sau oprirea comerțului mic, sursă 
de venit pentru multe familii ce trăiesc aproape de hotar 
- toate au fost afectate dramatic de război.

Aceste crize au cauze externe, iar instrumentele prin 
care ne putem apăra de ele sunt limitate. Nu producem 
energie sau carburanți ca să putem stabili prețurile la aces-
te produse, iar tentativele de a controla aceste prețuri pot 
duce la dispariția produselor de pe piață. De aceea căutăm 
alte soluții pentru a ajuta oamenii în situația complicată 
în care ne-am pomenit cu toții.

Însă trebuie să știm: atât timp cât războiul din țara ve-
cină va continua, situația economică va rămâne dificilă 
pentru toți, iar în Ucraina oameni nevinovați vor continua 
să sufere. De aceea ne dorim restabilirea păcii, și odată cu 
ea, reluarea contactelor comerciale și revenirea la o viață 
normală.

Însă, poate cel mai grav lucru în această avalanșă 
de crize este incertitudinea, care influențează planurile 
și proiectele noastre de viitor, și descurajează investițiile. 
Sunt momente sumbre în istoria regiunii și a întregii Eu-
rope. Dar noi nu avem dreptul să ne resemnăm cu aceste 
greutăți.

Oricât de complicată ar fi situația, trebuie să 
recunoaștem și să prețuim realizările noastre. Și în ultimii 
ani am reușit mai multe lucruri împreună.

Am reușit să scoatem de la putere mai multe grupări 
corupte care furau țara în fiecare zi. Doar câțiva ani în 
urmă, fiecare lege promovată în Parlament conținea pre-
vederi care să permită grupării de la guvernare să sustra-
gă banii statului. Agenții economici erau deposedați de 
averi, iar primarii – umiliți și supuși presiunilor. Justiția 
era aproape total în slujba intereselor de afaceri ale celor 
de la putere.
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Astăzi asemenea lucruri nu mai sunt posibile. Acum 
prioritatea guvernării este lupta împotriva corupției. E 
adevărat, hoții, corupții nu se lasă pedepsiți cu una, cu 
două, dar lucrurile s-au schimbat vizibil în comparație 
cu vremurile când îmbogățirea ilicită era prioritate pe 
agenda celor de la guvernare.

Astăzi oamenii cinstiți se simt liberi, pot trăi și acti-
va în siguranță, în țara noastră. Știm că avem mult de 
lucrat pentru a construi instituții de stat puternice, juste, 
care sunt doar în interesul cetățeanului.

Pentru a schimba în bine viața oamenilor, avem ne-
voie de transformări semnificative, care vor afecta prac-
tic toate domeniile, toate instituțiile. Pentru a restabili 
respectul față de lege și față de instituțiile statului, va 
trebui să ne schimbăm comportamentul, să renunțăm 
la obiceiuri dăunătoare. Nu va fi ușor, dar este ceva ce 
putem face, de dragul păcii și bunăstării oamenilor țării 
noastre.

Guvernul, Parlamentul și Președinția vor continua 
să muncească, zi de zi, alături de administrația publică 
locală, pentru ca dezvoltarea satelor și orașelor Moldo-
vei, dezvoltarea țării în ansamblu, să continue.

Vom folosi această perioadă pentru a reface din temelie 
relațiile statului cu mediul de afaceri. Antreprenorii trebu-
ie să aibă condiții cât mai bune de activitate și dezvoltare. 
Astfel, vom încuraja crearea locurilor de muncă și salarii 
mai bune pentru oameni.

Acest guvern a dovedit că este solidar cu cetățenii săi, 
în timpul crizei gazelor din toamna și iarna trecută. Vom 
compensa majorările de prețuri, oferind compensații su-
plimentare și ajutoare celor mai vulnerabile categorii ale 
cetățenilor.

Ca țară candidată, vom putea avansa cu aceste schim-
bări mai ușor, având susținerea Uniunii Europene și resur-
sele puse la dispoziție de Bruxelles. Cu sprijinul UE, împre-
ună cu dumneavoastră, prin muncă, disciplină și ordine, 
vom reuși să asigurăm pacea și dezvoltarea țării, chiar și 
în această perioadă plină de provocări.

Dragi cetățeni,
Datorită voinței voastre, a alegerii pe care ați făcut-o, 

astăzi țara noastră are șansa reală de a se dezvolta apropi-
ind standardele noastre de viață de cele din Uniunea Eu-
ropeană. În pofida greutăților și a incertitudinii, suntem 
hotărâți să avansăm pe acest drum.

Iar pentru acest efort național de curățare și dezvoltare 
a țării, avem nevoie de alinierea tuturor forțelor politice, a 
societății civile, a funcționarilor publici, a administrației 
centrale și locale, a sectorului privat. Numai împreună pu-
tem ridica țara noastră la nivelul de trai, de siguranță și de 
dezvoltare pe care îl merită oamenii ei.

Moldova e casa noastră comună, iar ordinea, bunăs-
tarea și prosperitatea ei depind de fiecare dintre noi. Sunt 
convinsă că se poate. Moldovenii s-au mobilizat exemplar 
ca să ajute refugiații din Ucraina – cu siguranță ne putem 
mobiliza ca să ne ajutam pe noi înșine, pentru un viitor 
mai bun aici, acasă.

6 Oastea Moldovei
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Obținerea statutului de țară candidată de aderare la UE 
este reușita întregii societăți. Este reușita primarilor, care 
veghează la funcționarea democrației și a administrației 
publice la nivel local. Acum, statutul de candidat este și o 
oportunitate pentru localitățile din țară. După ce, în aceas-
tă primăvară, am lansat programul național de dezvoltare 
locală “Satul European”, noul statut deschide și mai multe 
oportunități de finanțare pentru dezvoltarea comunităților.

Mulțumim societății civile, cetățenilor activi, diasporei 
noastre, experților și activiștilor, care au fost în prima linie de 
promovare a statutului de țară candidată la aderare în UE. 
Ați lucrat alături de guvern pentru pregătirea acestei decizii, 
ați promovat interesele Moldovei în diverse foruri europene 
și ați fost vigilenți atunci când autoritățile au greșit.

Avem nevoie în continuare de implicarea și sprijinul 
vostru, de supravegherea și expertiza voastră, în promova-
rea standardelor și valorilor europene în societatea noastră, 
în combaterea dezinformării despre Uniunea Europeană și 
în reformarea instituțiilor publice și a justiției.

În spatele deciziei de a acorda Moldovei statutul de 
țară candidată stă efortul a mii de funcționari publici. 
Cunoaștem, apreciem și suntem recunoscători pentru acest 
efort. Pe munca voastră, pe efortul pe care îl faceți în fie-
care zi, pe deschiderea spre schimbare și spre eficientizarea 
activității, se bazează, în mare măsură, progresul pe care 
urmează să-l facă țara noastră pe calea euro-integrării.

Contez pe funcționarii publici din Moldova. Avem în față 
o sarcină grea - să construim instituții puternice, indepen-
dente, care își fac treaba bine și apără interesul cetățeanului 
și al țării. Iar pentru asta avem nevoie de funcționari pu-
blici profesioniști, integri și muncitori, în fiecare instituție 
publică, în fiecare comunitate. Știu că munca voastră nu 
este ușoară, e responsabilă și plătită modest. Așa muncește 
majoritatea oamenilor din Moldova. Dar pentru a schimba 
lucrurile, trebuie să mai facem un efort, împreună.

Trebuie să lucrăm cu dăruire, în următorii ani, să 
creștem semnificativ eficiența și performanța muncii, pen-
tru a apropia sistemul public din Republica Modova de 
standardele europene. Iar odată cu creșterea performanței, 
vor crește și salariile.

Succesul demersului european al Republicii Moldova 
depinde, într-o mare măsură, de integritatea, eficiența 
și independența sistemului justiției. De aceea, reforma 
justiției este principala prioritate a guvernării, în acest 
moment. Trebuie să curățăm sistemul judecătoresc și pro-
curatura de persoane corupte, lipsite de integritate. Fără 
acest pas, nu putem avea un act al justiției integru, pe care 
contează orice cetățean sau investitor.

Mă adresez oamenilor din sistemul justiției. Bunăsta-
rea țării, calitatea vieții oamenilor care trăiesc aici, stabili-
tatea și viitorul european al Republicii Moldova depind de 
voi acum. Autoritățile vă sunt alături pentru a duce la bun 
sfârșit reforma justiției, a oferi oamenilor din acest sistem 
toate instrumentele și resursele pentru ca actul justiției să 
se facă eficient și corect. Sarcina voastră este să fiți onești și 
să lucrați bine, cu integritate.

Stimați cetățeni,

Proiectul pe care îl începem acum, în calea spre adera-
rea la Uniunea Europeană, va dura mai mulți ani. Nu este 
proiectul meu, al Guvernului sau al Parlamentului - aces-
ta este proiectul generației noastre, este proiectul dumnea-
voastră. Iar succesul lui depinde de noi toți.

Noi ne asumăm orice preț politic pe care va trebui să-l 
plătim pentru realizarea acestui proiect. Sarcina noastră 
este să facem totul pentru ca cetățenii să trăiască în pace, 
stabilitate, într-o țară care se dezvoltă și merge înainte. Lo-
cul Republicii Moldova este în familia europeană.

Acum avem oportunitatea să schimbăm în bine fe-
lul cum merg lucrurile în țara noastră, să îmbunătățim 
semnificativ calitatea vieții, calitatea serviciilor, modul de 
viață din Republica Moldova. Putem corecta și îmbunătăți 
acum relațiile dintre stat și cetățeni, dar și relațiile între 
oameni. Succesul acestor schimbări nu este garantat. El de-
pinde de fiecare dintre noi, de capacitatea noastră de mun-
că, de determinarea tuturor cetățenilor de a face acest efort 
mare în numele unui viitor mai bun, pentru fiecare.

Și eu am încredere că putem să o facem. Astăzi să ne 
bucurăm, iar de mâine ne așteaptă o muncă grea și de lun-
gă durată pentru construirea Moldovei Europene.

Mulțumim societății civile, 
cetățenilor activi, diasporei 

noastre, experților şi activiştilor, 
care au fost în prima linie de 

promovare a statutului de țară 
candidată la aderare în UE.
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Jurământul 
militar 

  a răsunat 
             la BulBoaca

Jurământul militar reprezintă 
legământul nobil faţă de ţară, iar 

datoria de apărător al Patriei solicită 
dedicaţie, pregătire fizică bună, 

responsabilitate, profesionalism şi curaj.

de-a lungul anilor la baza militară de instruire 
a armatei naţionale de la bulboaca sute de tineri 
au depus jurământul de credinţă patriei, astfel pe 
parcursul lunilor iunie şi iulie, peste 300 de tineri 

au jurat credință patriei și poporului în cadrul 
ceremoniilor de depunere a jurământului militar.
ceremoniile au fost desfășurate conform tuturor 

tradițiilor militare, în fața drapelului de luptă,  
cu intonarea imnului de stat şi trecerea cu pas de 

defilare a ostaşilor pe platoul bazei militare.

Cu un discurs motivaţional după depunerea jurământului 
militar în faţa ostaşilor a venit soldatul clasa iii-a Al-

exandr Orlovschii care a menţionat că serviciul militar 
reprezintă o datorie sfântă faţă de ţară a fiecărui cetăţean, ce 
necesită încredere, responsabilitate şi devotament.

„Suntem conştienţi că devenind militari vom îndeplini 
datoria sfântă de cetăţean şi militar, apărând Patria. Rostind 
cuvintele jurământului militar noi am promis să fim devotaţi 
şi să apărăm ţara. Noi soldaţii vom da dovadă de patriotism, 
vom fi disciplinaţi şi vom păstra demnitatea gradului şi uni-
formei militare pe care o purtăm”, a menţionat Alexandr. 

Cu un mesaj de felicitare pentru ostaşii prezenţi pe 
platou a venit şi veteranul de război pentru apărarea 
independenţei şi integrităţii Republicii Moldova, maior în 
rezervă, Cristian Hârştioaga. „Cu această ocazia vă doresc ca 
dumneavoastră să însuşiţi arta militară, tehnica militară, să 
ascultaţi de comandaţii voştri şi să deveniţi o mândrie, atât 
a ţării, cât şi a părinţilor voştri. Pe timpul meu, când ostaşii 
depuneau jurământul militar se mai spunea: Pentru Ţară, 
Credinţă şi Neam.” 

Prezent la eveniment, comandantul Armatei naţionale, 
general de brigadă Eduard Ohladciuc le-a mulțumit 
părinților prezenți la ceremonie pentru susținerea şi încura-
jarea tinerilor, asigurându-i că feciorii lor se vor afla în uni-
tate în siguranță şi vor executa serviciul în termen aşa cum 
prevede legislația Republicii Moldova.

„Domnilor militari, ziua de astăzi reprezintă un pas im-
portant în viaţa militară, aţi făcut cunoştinţă cu programul 
zilnic, cu regulamentele militare, aţi obţinut deprinderi prac-
tice, aţi deprins folosirea armei la instrucţia de front. Sper că şi 
în continuare o să executaţi serviciul militar fiind responsabili 
şi disciplinaţi în aşa fel ca părinţii voştri să se mândrească cu 
voi. Stimaţi soldaţi, de astăzi pentru voi începe o etapă nouă 
a vieţii, folosiţi aceste momente pentru a învăţa multe de la 
comandanţii voştri. Sunt convins că o să aveţi rezultate bune 
şi mulţi dintre voi o să rămână în serviciul militar pe bază de 
contract”, a punctat generalul Ohladciuc. 

La rândul lor, ostaşii plini de emoţii şi entuziasm au co-
municat că după finalizarea etapei iniţiale de instruire de o 
lună şi depunerea jurământului militar, milităria este calea 
dedicaţiei şi curajului, iar din prima lună de instrucţii în po-
ligon, arta militară le-a captat interesul pe deplin, mulţi din 
ostaşi având ambiţia pentru îndeplinirea serviciului militar 
prin contract în unităţile Armatei naţionale. 

 „Am avut emoţii foarte mari, ele au fost la 100 de pro-
cente, iar faptul că la eveniment au fost prezenţi familiile şi 
rudele, pe noi militarii aceasta ne-a motivat să ne prezentăm 
la cel mai înalt nivel”,  a comunicat soldatul clasa iii Sinch 
Ramdas Mangit.

„Sunt la armată timp de o lună, în această perioadă am 
învăţat instrucţia de front, regulamentele militare, şi pregătirea 
de luptă. Sper ca în viitor să ajung un militar de succes şi de-
votat Patriei”, a spus soldatul clasa iii Vlad Druţă.

„Astăzi am primit nişte emoţii de fericire şi de mândrie 
faţă de camarazii mei şi de toţi cei prezenţi şi sunt foarte 
bucuros că voi putea să-mi împart emoţiile cu familia mea 
care este alături de mine. Am decis să îndeplinesc serviciul 
militar pentru că tatăl şi unchiul meu au îndeplinit serv-
iciul în Regimentul de Rachete, şi am optat şi eu să continui 
această tradiţie. De când sunt aici am învăţat multe lucruri, 
în primul rând am avut ceea ce fiecare militar îşi doreşte, am 
avut trageri, am avut şedinţe în câmp, unde am aflat cum să 
supravieţuim în condiţii specifice, cum să ne camuflăm. Vreau 
să menţionez că primele trageri nu le voi uita niciodată, am 
întâmpinat unele dificultăţi, dar în final am fost plăcut sur-
prins de rezultatele obţinute. În viitor doresc să devin coman-
dat de pluton pentru a instrui ostaşii la un nivel înalt”, a sub-
liniat soldatul clasa iii Adrian Laurenţiu Spânu.

Lângă ostaşii care erau dornici de a povesti publicului 
emoţiile trăite la eveniment, s-au aflat părinţii acestora, care 
nu şi-au putut reţine lacrimile în momentul ceremoniei de 
depunere a jurământului militar. Aflaţi pe platoul bazei de 
instruire Bulboaca, părinţii emoţionaţi ne-au spus că sunt 
mândri de alegerea pe care tinerii au decis să o facă, venind 
cu mesaje de felicitare şi încurajare pentru perioada în care 
aceştia vor însuşi arta militară.

„Sunt foarte mândru de băiatul meu care a început 
să îndeplinească serviciul militar. Sunt foarte bucuros şi 
emoţionat pentru el. În timpul rostirii jurământului au în-
ceput să-mi curgă lacrimile când am văzut cu ce străduinţă 
şi dedicaţie fiul meu îl rosteşte şi îi doresc să aibă o carieră 
de succes, poate într-o bună zi îl vom vedea în uniformă de 
general”, a menţionat Sergiu Druţă.

„Mă bucur că am aşa un băiat, mă uitam la el în timpul 
ceremoniei şi îmi curgeau lacrimi de bucurie şi mândrie, căci 
în ultima perioadă s-a maturizat, a devenit mai puternic atât 
fizic, cât şi moral. Vreau să vă spun că familia lui va fi mereu 
alături de el şi îi va oferi suportul necesar de câte ori va avea el 
nevoie.  Mă mândresc că el singur a decis să meargă pe calea 
milităriei şi îi doresc mult succes, atenţie şi dedicaţie în tot 
ceia ce face”, a afirmat nina Spânu. 

De notat că după depunerea jurământului militar, soldaţii 
vor beneficia de patru zile de concediu, ulterior aceştia vor 
fi repartizaţi în unităţile militare ale Armatei naţionale unde 
vor îndeplini serviciul militar timp de 12 luni.

locotenent Andrei GhERvAS
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noI VIZIunI,  
       noI ÎncErcărI !

Promoția anului 2022 în număr de 65 de absolvenți 
au primit diplomele de licență şi gradul militar pri-

mar pentru corpul de ofițeri „locotenent”, în cadrul 
unei ceremonii festive desfăşurate în incinta academiei. 
Ministrul apărării Anatolie nosatîi, prezent la eveniment, a 
ținut să felicite tinerii locotenenți cu ascensiunea unei noi trep-
te spre succes: „Aveți un potențial mare, pe care l-ați demonstrat 
la antrenamente și diverse activități în cadrul Academiei Mili-
tare. Armata Națională are nevoie de tineri competenți, curajoși 
și ingenioși, așa cum sunteți voi, pentru a putea duce la bun 
sfârșit procesul de transformare a instituției de apărare în una 
modernă, interoperabilă și bine echipată”, a adăugat ministrul. 
Rectorul (comandantul) instituției, colonel Anatolie Bu-
cuci a menționat că aceşti tineri militari sunt exponenții 
unei şcoli de perseverență, disciplină şi profesionalism.  
De ei are nevoie atât Armata naţională, cât şi întreaga societa-
te. „Stimați absolvenți, Vă felicit cu ocazia absolvirii Academiei 
Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” și vă doresc să 
atingeți cele mai înalte culmi ale carierei militare, să aveți parte 
de sănătate, fericire și succes în viaţa personală și profesională”.

n Tinerii ofiţeri, exponenţii unei şcoli de 
perseverenţă, disciplină şi nu în ultimul rând, 
profesionalism. Cu aceste cuvinte a început 
ceremonia de absolvire la Academia Militară a 
Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.

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

atât elevii, cât şi profesorii, care depun suflet şi 
înregistrează performanţă academică. 
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Verişoarele natalia Buliurcă şi Mădălina Buliurcă, au po-
vestit ce înseamnă absolvirea pentru fiecare dintre ele: „Am 
simțit o mare nostalgie deoarece pe parcursul a trei ani de zile 
am depus foarte mult efort pentru a însuși teoria militară.  
Desigur pe parcurs am legat prietenii memorabile, iar cuvân-
tul camaraderie nu este îndeajuns pentru a exprima multitu-
dinea înțelesului sensului prieteniei. Cu lacrimi în ochi las aici 
doar amintiri frumoase și cu regret trebuie să îmi iau rămas 
bun, însă mă așteaptă un viitor mai bun unde trebuie să de-

pun mai multă stăruință și sunt ferm convinsă că voi izbuti. 
Următoare destinație în cariera de militar este Batalionul de 
Apărare Cibernetică din cadrul Ministerului Apărării”, rela-
tează tânăra absolventă.

„Sunt mândră pentru verișoara mea pentru că a optat  
pentru această profesie deloc ușoară. Îi doresc multe reali-
zări frumoase pe viitor, multă baftă, răbdare și multe lucruri 
mărețe. Orice nu și-ar pune în gând sunt sigură că le va înde-
plini și mereu voi fi mândră că am așa o verișoară”, a adăugat 
ruda absolventei, Mădălina.

Veştile bune nu au hotare. Vorbim despre mama locote-
nentului ionel Alexandru, doamna Maria. Dânsa nu se afla 
în țară atunci când fiul ei a început să învețe la academie, 
însă asta nu a împiedicat-o să fie alături de el în ziua absol-
virii: „Când am aflat că el pleacă să învețe la academie eu nu 
eram acasă, dar desigur că l-am susținut fiindcă era ceea ce 
și-a dorit tot timpul și anume să devină ofițer. Am avut și am 
emoții de mândrie, văzându-l așa de frumos în uniformă de 
paradă, îmbrăcat la patru ace, am avut lacrimi de bucurie 

și fericire și ne rugăm bunului Dumnezeu ca să fie pace să îi 
putem avea lângă noi”, a relatat mama absolventului.

Soția, de asemenea, a fost acea care l-a încurajat pe 
locotenentul ionel. „Luând în considerație că s-a început 
pandemia, din 3 ani, doi i-a trăit aici, au fost multe greutăți, 
dar l-am încurajat și am spus că totul o să fie bine până la 
sfârșit. Au fost momente de slăbiciune din ambele părți, însă 
oricum, un ofițer susținut de către cei dragi merge până la 
capăt”, a adăugat soția ina.

Viața militară deşi pare grea la început, cu ajutorul 
susținerii poți trece prin orice, este şi cazul tinerei Scurtu 
Marina care i-a adunat în jurul ei pe toți cei dragi sufletului, 
rudele, prietenii şi nu în ultimul rând părinții:

„Despărțirea de familie la început a fost grea fiindcă până 
a veni la academie mă aflam zi de zi lângă ei și ajunsă aici 
mi s-a schimbat însăși viață. Îmi pare bine că am venit la 
academie pentru că este o carieră grea, o carieră nobilă, nu 
oricine poate să îndeplinească serviciul militar. Părinții mi-
au fost alături mereu încurajându-mă mereu pe calea mea 
spre a deveni un ofițer al Armatei Naționale. Sunt mândră 
de mine și de faptul că am reușit să ajung până la acest final 
intermediar”, relatează locotenent Scurtu.

„Noi ca părinți am susținut-o la maxim, moral și finan-
ciar atunci când a ales cariera de militar. Desigur că a avut 
parte și de susținere din partea colegilor, fapt pentru care le 
mulțumim. Suntem foarte mândri și bucuroși că avem o așa 
fiică, care în momentele grele nu a făcut nici un pas înapoi și 
a mers cu capul sus”, adaugă fericită  mama Elena.
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Familia Petrusac este una dintre numeroasele familii 
care au acasă un ofițer, un apărător al neamului. „La început 
spunea că poate să mai stea un an după liceu și după să se 
ducă la academie, însă tatăl său l-a convins să meargă îndată 
după liceu. Dacă pleacă acum va învăța, dacă nu, atunci nu 
va mai vrea să învețe, acesta a fost motivul principal. Trei ani 
au trecut foarte repede și acum ne bucurăm pentru dânsul și 
suntem foarte mândri că avem un singur băiat și că acesta 
și-a ales așa o carieră demnă și a decis totuși să devină bărbat 
în viață, ofițer”, povesteşte mama Aurica.

Dumitru Petrusac deja cu grad de locotenent a raportat 
strict milităreşte: „Când am venit în anul întâi mi s-a pă-
rut un pic dificil, fiindcă am venit de la liceu și era ceva nou, 
precum științele militare și anume la artilerie specialitatea pe 
care am ales să o studiez, însă aceasta nu m-a împiedicat să 
depun efortul maxim pentru a învăța tot de ce am nevoie. 
Cunoștințele acumulate în sălile de instrucție, pe câmpurile 
poligonului și anume tipurile de încărcătură, distanța ma-
ximă de tragere și caracteristicile tehnico-tactice ale tunuri-
lor, acum le pot pune în aplicare fără ezitare. Înainte de a 
ajunge la academie, am avut alte opțiuni la alte instituții de 
învățământ, însă îndrumat de părinți și anume tatăl meu, 
am ales Academia Militară și nu regret faptul că am luat 
această decizie. Această instituție oferă studii de înaltă calita-
te în domeniul de apărare prin intermediul claselor dotate și 
a cadrelor didactice bine pregătite.”

Tatăl tânărului ofițer, ca oricare tată mai restrâns la com-
plimente şi totuşi foarte mândru de băiat spune: „Am văzut 
că din această instituție de învățământ ies doar adevărați 
apărători ai neamului, bravi băieți și fete. Eu am făcut arma-
ta la timpul meu și am vrut ca singurul meu fecior să ajungă 
ofițer, să fie mai mare ca mine în grad, fiindcă nu este nimic 
mai îmbucurător pentru un părinte decât să vezi copilul tău 
acolo unde tu nu ai ajuns.”

Viitorul comandant de pluton, locotenent Alex Doibani 
în această zi memorabilă s-a bucurat de prezența bunicii, 
care a crescut-o de la vârsta de doi anişori. „Astăzi am de-
venit ofițer, am promis bunicii că ea se va mândri cu mine 
și asta am și făcut. Pe parcursul a trei ani de zile am depus 
efort pentru a deveni cea mai bună, iar rezultatul sunt acești 
epoleți. Iată că în sfârșit sunt militar în corpul de ofițeri și 
anume locotenent și am să-mi continui serviciul militar în 
cadrul Brigăzii de Infanterie Motorizată „Dacia” din Cahul 
în care voi arăta tot ce am învățat la această instituție de pre-
stigiu. Într-o asemenea zi importantă precum absolvirea, ală-
turi de mine este bunica care la rândul său a fost susținerea 
și sprijinul meu pe întreg parcursul anilor de învățământ”, 
reiterează absolventa Alex Doibani.

Amintim că durata studiilor în AMFA este de trei ani, 
iar studenţii se află la întreţinerea deplină a statului: cazarea, 
hrana şi echipamentul militar sunt asigurate gratuit.

locotenent Gheorghe GURăU
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Foto: Tudor IovU

ZâmBEtE 
şi VoiE Bună 
    În armată
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Cu prilejul acestei sărbători minunate, precum şi în 
scopul educației militar-patriotice în rândul copiilor şi pro-
movării imaginii Armatei naționale, în tabăra militară 142 
ca şi în toate unitățile militare ale Armatei naționale au fost 
desfăşurate activități festive.

Prezent la acest eveniment, ministrul Apărării al Repu-
blicii Moldova Anatolie nosatîi a ținut un discurs prin care 
a urat tuturor celor prezenți să se distreze şi fie ca această 
zi să rămână în memoria copiilor pentru mult timp. Evolu-
area Orchestrei Prezidențiale a Republicii Moldova, a dat 
start veseliei cu un program muzical artistic de defilare.

Mihăiță este un băiețel de 7 anişori, iar la toamnă deja 
va păşi în clasa întâi. A venit la această festivitate împreună 
cu mama şi tata. În ochii lui se citeşte admirația față de mu-
zica pe care a auzit-o de la militarii Orchestrei Prezidențiale 
a Republicii Moldova. „Îmi place muzica și... și îmi place 
toba ceea mare-mare! Soldații sunt frumoși și vreau și eu să 
fiu soldat când am să cresc mare!”

Dansurile la fel au făcut parte din programul distractiv. 
Astfel grupul de dans K-pop SWEVEn au prezentat nume-
re artistice şi au încurajat pe cei mai mici spectatori să li se 
alăture la dans.

Cătălina, la vârsta de 16 ani, are pasiuni mai deosebite 
decât colegii săi din şcoală şi anume îi plac artele marțiale. 
„Am rămas plăcut surprinsă de evoluția militarilor din 
cadrul Batalionului cu destinație specială „Fulger”, cât și 
exercițiile demonstrative a elementelor de luptă corp la corp 
de arte marțiale a grupului de Taekwondo ITF „Maxim”. Tot 
odată vreau să aduc sincere mulțumiri Ministerului Apărării 
pentru faptul că a organizat un astfel de eveniment frumos”, 
a mai adăugat adolescenta.

Toți cei prezenți în jurul platoului au vizionat expoziții 
de armament, echipament şi tehnică militară. Copii, de 
asemenea, au participat la concursul de desene, jocuri dis-
tractive şi activități sportive.

Programul muzical a inclus prestația artiştilor 
profesionişti, oameni de artă precum Aurica Cordineanu 
şi Olga Crivorucenco au creat o atmosferă de voie bună şi 
zâmbete pretutindeni..

La finalul evenimentului, copiii au fost invitați să ser-
vească din terciul ostăşesc pregătit de bucătarii militari ai 
Regimentului de Stat Major, dar nu au lipsit nici dulciurile 
şi înghețata.

locotenent Gheorghe GURăU

Tabăra militară 142 pentru o zi a devenit un teren imens de joacă. evenimentul este 
organizat, tradițional, în fiecare an de către ministerul apărării cu ocazia Zilei ocrotirii 
copilului. la eveniment au fost prezenți reprezentanții conducerii ministerului apărării, 
copiii militarilor și funcționarilor din marele stat major al armatei naționale.
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DonarEa DE sânGE – 
actul DE umanitatE 

Scopul Zilei Mondiale a Donatorului de Sânge este de ai face pe oameni să 
înțeleagă cât de importantă este donarea voluntară neremunerată pentru sis-

temul naționale de sănătate. Aceasta activitate reprezintă o oportunitate reală de 
a salva viețile altora, iar singura recompensă pe care o primesc donatorii este 
satisfacția, respectul de sine şi nu în ultimul rând mândria.

În perioada 13-17 iunie militarii şi angajații civili ai Armatei naţionale din 
garnizoanele Chişinău, Bălți şi Cahul au donat sânge şi plasmă pentru a salva 
vieți, în cadrul campaniei organizate cu ocazia Zilei internaționale a donatoru-
lui de sânge. Puncte de colectare au fost amenajate în unităţile din garnizoanele 
Chişinău, Cahul şi Bălţi. Și în acest an la Centrul de colectare amenajat în Regi-
mentul de Stat Major ,,General de Brigadă nicolae Petrică’’, militarii au format 
cozi. Înarmați cu bună dispoziție şi curaj, aceştia au  venit să ofere o şansă la viață 
cetățenilor cu probleme de sănătate. Rând pe rând ofițerii şi subofițerii Armatei 
naționale au donat sânge în speranța că acesta va fi de mare ajutor persoane-
lor aflate în dificultate. Angajații Armatei naționale spun că pentru ei acest gest 
înseamnă a dărui unui om  necunoscut o şansă la viață, fără să aştepte ceva în 
schimb, aceştia susțin că s-au alăturat campaniei benevol, din dorința de a salva 
vieți. La acțiunea respectivă a participat şi ministrul Apărării Anatolie nosatîi 
care a donat sânge, alături de efectivul din Tabăra Militară 142.

,,Este important pentru fiecare în parte sa participe la astfel de activități, deoa-
rece acest lucru ține de datoria fiecărui cetățean. Consider că astfel de acțiuni sunt 
binevenite și personal mă strădui să donez sânge minim de două ori pe an. Prin 
propriul exemplu îndemn oamenii să doneze sânge, benevol și cu bune intenții”, a 
menționat ministrul Apărării Anatolie nosatîi. 

,,Am decis împreună cu unii camarazi de-ai  mei să venim să donăm sânge, pentru 
a putea aduce un folos comunității, în special persoanelor care au necesitate și pentru 
care acest act de solidaritate însemna o nouă șansa la viață. În cadrul acestei campanii 
am donat plasmă și pot să vă spun că mă simt bine din punct de vedere fizic, și împlinit 
din punct de vedere emoțional”, ne-a comunicat  soldat clasa iii, Maxim Boiarciuc. 
La doi metri distanță, conectat la plasmafereză, l-am întâlnit pe Petru Ceapa. 

,,Sunt la a 26 donare de sânge și cred ca  este un gest util. Mă motivează gândul 
ca pot să ajut persoane care într-adevăr au nevoie. Donez  sânge de cel puțin 5-6 ori 
pe an”, a specificat  sergent clasa ii Petru Ceapa. Potrivit locotenent-colonelului 
medic Alexandru Leşan sângele colectat în cadrul campaniei va suplini rezerva 
de stat, dar şi cea a Armatei naționale. ,,Armata Națională  împreună cu echipele 
mobile de la Centrul Național de transfuzie desfășoară an de an campanii de do-
nare de sânge, acesta fiind un program  planificat. În contextul Zilei internaționale 
a donatorului de sânge militarii contribuie voluntar și neremunerat,  transmițând 
astfel un apel  către întreaga societate cu privire la necesitatea și importanţa donă-
rii,” a specificat sursa. 

De menționat că, la aceasta campanie au participat circa 400 de militari şi 
angajați civili, precum şi studenţi ai Academiei Militare a Forţelor Armate „Ale-
xandru cel Bun”. Scopul primordial al acesteia campanii este să sensibilizeze 
opinia publică, săi încurajeze pe oameni să doneze sânge. Campania ,,Donează 
sânge, salvează vieți’’ este organizată de Ministerul Apărării în comun cu Centrul 
național  de Transfuzie a Sângelui.

locotenent Irina ȚURCAn 

anual, la data  
de 14 iunie, în întreaga 
lume este marcată Ziua 
mondială a donatorului 

de sânge.  
În această zi ne 

exprimăm recunoștința 
față de persoanele 

care donează voluntar 
sânge. 
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de 30 ani Încoace:

Spitalul Clinic Militar Central a fost creat la 1 iunie 1992, însă istoria medicinii militare moldoveneşti 
datează încă din perioada ţaristă. Bunăoară, la 1 iunie 1915 în Basarabia existau 36 spitale militare cu o 
capacitate de peste 1300 locuri.

În perioada Războiului II Mondial au fost mai multe dislocări periodice şi meniri specifice, fiind deserviţi 
peste 32 mii de răniţi şi bolnavi. La Chişinău spitalul ajunge pe 3 martie 1945, iar în 1966 instituţia se alege 
cu o nouă clădire cu 4 etaje. La nivel de ţară, către anul 1980 în Moldova funcţionau 3 spitale militare în 
garnizoanele Chişinău, Bălţi şi Tiraspol.

PutErEa alBuluI

Prima structură a spitalului includea 12 secții curative şi •	
diagnostice. Astăzi activează 27 subdiviziuni, înzestrate 
cu aparataj medical modern. Printre cele mai noi sunt 
secțiile: Operații (2008), Boli infecțioase şi dermatologie, 
plus Medicală, responsabilă de documentația spitalului, 
ambele create în 2006. La polul opus este secția Anestezi-
ologie şi terapie intensivă, fondată în 1966.
Anual spitalul acordă asistență medicală la peste 6000 •	
pacienți. Cele mai multe adresări sunt la secțiile: Chirur-
gie maxilo-facială şi stomatologie (peste 5000 anual) şi 
Medicină fizică şi reabilitare medicală, cu peste 4000 de 
pacienți într-un an.
Începând cu anul 2005 instituția primeşte nu numai •	
militari şi funcționari ai An, pensionari şi membrii fa-
miliilor lor, ci şi cetățeni, care posedă poliță de asigura-
re medicală, iar pentru pacienții tematici se oferă până 
la 15% reduceri la serviciile medicale. De asemenea, 
funcționează colaborarea inter-spitalicească cu mai mul-
te instituții medicale de stat şi private din țară.
În pandemia COViD-19 au activat în prima linie 5 secții •	
şi 67 lucrători medicali. Personalul spitalului s-a implicat 
şi în vaccinare anti-COViD-19 din țară.
Prima acreditare a spitalului a fost efectuată în 2004. La fi-•	
ecare următorii cinci ani Consiliului naţional de Evaluare 
şi Acreditare în Sănătate a reacreditat instituția vizată.
Principalul exercițiu specializat este MEDCEUR, la care •	
personalul medical din Moldova ia parte din 2004, iar în 
2007 a fost gazdă a acestui antrenament internațional. 
Peste 100 medici şi asistente medicale ale spitalului au •	
luat cursuri de perfecționare în țări ca România, Ger-
mania, Franța, SUA, Cehia, Slovacia, Austria, Ucraina, 
Rusia, etc. 

Cele mai multe lucrări ştiințifice (28) le are colonel Ro-•	
man Targon, doctor în ştiințe medicale, şeful secției Chi-
rurgie generală.
Cei mai longevivi conducători ai instituției este actualul, •	
colonel (r) Vladimir Trofimov, menținându-şi poziția în 
ultimii 12 ani. În aceeaşi categorie pot fi incluşi: Larisa 
Arhip, şefa Secției Laborator diagnostic din 2000; colo-
nel-medic Sergiu Brunchi, responsabil de întreaga acti-
vitate curativ-diagnostică a spitalului din 2003, colonel 
Veaceslav Dehtiriuc, şef Secție Otorinolaringologie şi 
locotenent-colonel Vasile Alcaz, şef Secție Terapie gene-
rală, care sunt la aceste funcții din 2006. 
Cele mai experimentate asistente medicale ale spitalului •	
sunt Ana Criscenco din Secția Boli infecțioase şi derma-
tovenerologie şi Milintina Bogos din Secția Otorinola-
ringologie, acumulând peste 46 şi, respectiv, 45 ani stagiu 
de muncă. Adițional, evidențiem pe asistenta medicală, 
Valentina Șchiopu, din Secția Operații, care a participat 
în Războiul din Afganistan. Activitatea personalului me-
dical mediu şi inferior e dirijată de asistenta medicală 
principală a spitalului Liliana Damian.
Cel mai vârstnic angajat este Vasile Lupaşcu (n. 1946), •	
responsabil de Baza de odihnă a Ministerului Apărării 
de la Vadul lui Vodă. 
Printre cei mai importanți colonei-medici, care au pus •	
bazele SCMC, se numără: Gh. Scotigor, M. Pâsla, i. Tar-
gon, S. Vasilița, S. neamţu, i. Corcimari, i. Rusu şi ia. 
Rusu, față de care tot colectivul manifestă recunoştință 
mereu, susține colonel-medic Vladimir Trofimov, medic-
şef al SCMC.

Sunt doar câteva curiozități despre instituția, în care izvo-
răsc sănătatea și speranța de viață.

liuba vICol
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În opinia participanților, premisele declanşării con-
flictului de pe nistru au fost create începând cu 

perioada interbelică, când a fost creată aşa numita Re-
publică Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească 
(1924), dar mai pronunțat, după cel de-al Doilea Război 
Mondial, prin impunerea unor strategii politice, econo-
mice, culturale, educaționale, demografice şi alt ordin. 
Dr. Vitalie Ciobanu, directorul Agenției pentru Știință şi 
Memorie Militară, a menționat că actualmente este nece-
sară o analiză profundă a tuturor acestor premise, pentru 
a identifica toți factorii care au stat la baza declanşării 
acestui război şi consecințelor lui atât pentru țara noas-
tră, cât şi regiune, în ansamblu. 

În context, dr. hab. nicolae Enciu de la institutul de 
istorie, a punctat că războiul de la nistru a compromis, 
într-o mare măsură, şi parcursul european al Republicii 
Moldova, fapt resimțit atât pe parcursul celor 30 ani de la 
declararea independenței, cât şi acum, când urmează a fi 
examinată cererea țării noastre de acordare a statutului 
de stat candidat la UE. 

Despre problemele existente în procesul de regle-
mentare a diferendului transnistrean şi perspectivele de 
soluționare a acestuia, precum şi riscuri şi amenințări 
pentru securitatea regională şi națională au vorbit dr. 

hab.  Svetlana Cebotari de la Universitatea de Stat din 
Moldova, dr. hab. Victor Juc de la institutul de Cercetări 
Juridice, Politice şi Sociologice, dr. ion Xenofontov de 
la USM, dr. ion Coropcean ( AȘMM), dr. Anatol Leşcu 
(Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel 
Bun”), etc. 

În cadrul evenimentului a fost prezentată cartea 
,,Conflictul armat de la nistru: Bibliografie”, recent edita-
tă de Agenția pentru Știință şi Memorie Militară şi Bibli-
oteca Științifică (institut) ,,Andrei Lupan”.

Dr. Vitalie Ciobanu a mai specificat că pe parcursul 
anului curent, Agenția pentru Știință şi Memorie Milita-
ră va prezenta o expoziție despre războiul din 1992, care 
urmează a fi expusă, inclusiv la Bucureşti şi Kyiv. Către  
1 septembrie curent, va edita un set de materiale didacti-
ce despre cronologia şi conflictul armat de la nistru, care 
va fi repartizat în toate instituțiile de învățământ din țară, 
iar până la finele anului, va fi finalizat proiectul ”istorii 
orale despre război”, în care participanții la conflict  vor 
vorbi despre acesta din prima sursă.

PrEţul şI DurErEa lIBErtăţII

cauzele războiului de la nistru din 1992, 
consecințele pentru republica moldova, 

în parte, și regiune, în ansamblu, precum 
și impactul geopolitic al acestuia, inclusiv 

prin prisma războiului din ucraina, au fost 
discutate în cadrul mesei rotunde „30 ani de 

la conflictul armat de la nistru”, organizate 
de agenția pentru Știință și memorie militară 
(aȘmm) în colaborare cu academia militară a 

Forțelor armate „alexandru cel bun”  
și institutul de istorie.
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Operațiunea Barbarossa reprezintă începutul războiului  
Germaniei naziste şi aliaților săi contra Uniunii Sovie-

tice ce era condusă de către Stalin. Denumirea operațiunii 
a fost dată după numele împăratul Frederik i Barbarossa, 
împăratul Sfântului imperiu Roman de naţiune Germană, 
şi conducătorul cruciadelor secolului al Xii –lea.

Scopul principal al operațiunii a fost distrugerea forțelor 
armate a statului sovietic până la începerea gerurilor de iar-
nă, cucerirea părţii europene a statului sovietic cu oraşele 
Moscova şi Leningrad şi ieşirea la linia Arhanghelsk în nord 
şi Astrahan în sud.

În primăvara-vara anului 1941 comandamentul german 
a concentrat 3,2 milioane de soldați la hotar cu statul sovie-
tic de la Marea Baltică până la Marea neagră, au fost efectu-
ate un şir de operațiuni de recunoaştere, de asemenea a fost 
perfecționată logistica trupelor germane. Armata germană 
nu dispunea de superioritate numerică în forță vie şi de ace-
ea generalii germanii au hotărât să distrugă trupele sovietice 
prin atacuri rapide, că armata sovietică să nu fie în stare să 
folosească în luptă superioritatea sa în resurse.

Grupul de Armate nord avea ca obiectiv să distrugă tru-
pele sovietice în Țările Baltice, să intre în zona de nord a 
Rusiei şi să cucerească sau să distrugă oraşul Leningrad.

Grupul de Armate Centru avea să atace direct către Smo-
lensk, după care avea să aibă ca țintă Moscova, traversând ceea 
ce astăzi este Belarus şi regiunile central-vestice ale Rusiei.

Grupul de Armate Sud trebuia să balanseze între atacul 
din zona agricolă intens populată din centrul Ucrainei, să 
cucerească Kievul după care urma să înainteze în direcția 
sud-est, către stepele din Donbas şi Caucazul de nord.

Conducerea sovietică la rândul ei tot se pregătea să ata-
ce Germania. Trupele sovietice au fost concentrate la hotar 
cu teritoriile ocupate de către Germania în trei eşaloane. 
Unitățile sovietice ce se aflau în primul eşalon urmau prin 
lupte  crâncene să epuizeze capacitățile combative a trupe-
lor germane, după care forțele armate din eşalonul doi şi trei 
să  distrugă armata germană.

Generalii sovietici aşteptau ca principalele lovituri ale 
germanilor să fie date  în partea de nord a statului sovietic 
unde se afla principalul aliat a Germaniei -  Finlanda şi Sud 
unde Germania miza pe România. Dar germanii principala 
lovitură se pregăteau să o efectueze în Bielorusia.

La 22 iunie 1941 Wehrmacht începe masiva ofensivă ce 
se întindea pe-un front de la Marea Baltică până la Marea 
neagră. Prin  ofensivă dată Hitler l-a întrecut pe Stalin prin 
faptul cine urma să atace primul aproximativ cu două săp-
tămâni. La ora patru dimineața au fost bombardate un şir 
de oraşe sovietice inclusiv Kiev, Odessa, Sevastopol. Trupele 
sovietice care erau concentrate la hotar cu Germania  au fost 
luate prin surprindere. În primele ore aviația germană a dis-
trus aviația sovietică ce era concentrată într-un mare număr, 
dar fără combustibil  pe aerodroamele din districtele milita-
re din vestul statului sovietic, acest fapt a permis germanilor 
să aibă superioritate în aer.  Armata sovietică era pregătită 
de ofensivă, dar nu şi de apărare, ceea ce a dus la panică 
masivă. În trei zile trupele germane au ocupat oraşul Minsk. 
Conducerea Uniunii Sovietice şi Comandamentul statului-
major a armatei sovietice întreprindeau diverse operațiuni 
ca să oprească ofensiva germană, dar rapiditatea cu care 
înaintau germanii şi dezordinea ce s-a început în rândul  

BarBarossa
oPEraţiunEa
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trupelor sovietice nu aducea un rezultat efectiv. După două 
săptămâni de război germanii au luat în prizonierat mai 
mult de un milion de soldați sovietici, un număr mare de 
militari au dezertat. Corpurile de armată mecanizate sovie-
tice au fost distruse ce a adus la luarea ca trofeu a unui mare 
număr de tehnică sovietică.

Mareşalul  Galder remarca în jurnalul său: „După cinci 
zile de lupte războiul este câștigat, trupele urmează să înain-
teze conform situației operative”. Conducătorul statului so-
vietic iosif Stalin a ordonat să fie emis un ordin special sub 
care s-a semnat toată conducerea statului sovietic. Conform 
ordinului dat ofițerii sovietici ce s-au predat germanilor 
erau socotiți duşmani a poporului. Aviatorii aveau permi-
siunea să tragă în lagărele unde se aflau prizonierii sovietici. 
Soldații sovietici aveau dreptul să-i împuşte pe ofițeri, dacă 
aceştia le ordonau să se preda.       

În perioada dată unitățile germane ale Grupului de ar-
mată nord au ajuns în suburbiile oraşului Leningrad, dar au 
primit ordin să nu intre în oraş, ci să treacă la apărare.

La 10 iulie Grupul de armată Centru începe un atac 
masiv care avea ca obiectiv ocuparea oraşului Smolensk. 
Conducerea sovietică dorea cu orice preț să mențină oraşul  
Smolensk, deoarece căderea lui le permitea germanilor îna-
intarea directă spre Moscova. Armata sovietică a întreprins 
o contraofensivă, dar nu s-a încununat cu succes. Trupele 
germane manevrau rapid şi ostaşi germani aveau pregătire 
de luptă mult mai înaltă decât sovietici, iar ca rezultat - ar-
mata sovietică a pierdut Smolenskul.

Ulterior, germanii trec la apărare pe direcția Smolensk-
Moscova, iar diviziile motorizate şi de tancuri ale Grupului 
de armată Centru înaintează în direcția sud unde urmau să  
se unească cu unitățile Grupului de armată Sud care duceau 
lupta cu trupele sovietice din districtul militar Kiev. Statul 

major a armatei sovietice i-a propus lui Stalin să retragă tru-
pele sovietice cu cedarea Kievului. Stalin nu a fost de acord 
cu această propunere, deoarece considera că  numărul mare 
de trupe şi dotarea lor va permite apărarea Kievului. 

La 15 septembrie unitățile germane s-au unit, încercu-
ind un uriaşi număr de trupe sovietice a frontului sud-vest.
Ca rezultat Kievul a căzut, iar prizonierii sovietici au fost 
luați în număr de 650 de mii.  

După efectuarea cu succes a operațiunilor din sud-ves-
tul Uniuni Sovietice, armata germană începe operațiunea 
Taifun ce prezenta o parte din operațiunea Barbarossa şi 
avea obiectiv cucerirea Moscovei. Trupele germane au dis-
trus unitățile sovietice la Rjev şi Viazima şi au început să 
înainteze rapid spre Moscova, dar în luna noiembrie încep 
gerurile de iarnă, unitățile germane ce înaintau  s-au înde-
părtat de structurile de aprovizionare a armatei. Una din 
strategiile sovieticilor era tactica pământului pârjolit. Gene-
rali germani îi cereau lui Hitler ca trupele germane să trea-
că la apărare în direcția Moscova, dar Hitler a insistat ca să 
continue ofensiva. Unitățile germane au ajuns în suburbiile 
Moscovei, dar şi-au pierdut forța de înaintare. În perioada 
dată sovietici au adus diviziile ce erau dislocate în Extremul 
Orient şi au început o masivă ofensivă care a durat până 
luna aprilie 1942. Cu prețul unor pierderi mari în forță 
fie, sovieticii i-au impus pe generali germani să se retragă 
de sub Moscovă şi să se dezică de principale obiective ale 
operațiunii Barbarrosa. 

Principala consecință a nereuşitei operațiunii Barbaros-
sa a fost faptul că Germania a fost nevoită să se confrunte 
cu coaliția formată din SUA, Marea Britanie şi Uniunea So-
vietică. Această alianța dispunea de resurse mult mai mari 
decât al Treilea Reich, ceea ce a şi hotărât înfrângerea lui.

   

BarBarossa

Sergiu MUnTEAnU,  
Agenția pentru Știință şi Memorie Militară
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Cele mai multe activități ne butonează dorințele încă 
din copilărie. E şi cazul locotenent-colonelului Sorin 

Bacalu. Datorită unchiului său, care îl lua cu sine la lacul 
din inima oraşului Făleşti, a îndrăgit pescuitul încă de la 8 
ani: „Pe la 10 ani deja mergeam singur la pescuit. Prima mea 
unealta a fost un băț de stuf, o ață și o pană de gâscă. Pasiu-
nea a prins contur ceva mai târziu, când stăteam la bunei o 
vară întreagă. Or, satul lor avea vreo 6 lacuri și eu le testam pe 
rând: într-o zi la Iazul mare, altă zi la Vâlcele sau Gârla. Pre-
feratul meu era La Humurie. Cel mai răspândit era Carasul și 
doar în unele găseai Biban, Carp sau Amur. De fapt, puneam 
accent pe proces, nu pe consum.” 

Studiile şi alte responsabilități cotidiene au ținut pasiu-
nea militarului în poziția de aşteptare până după gradul de 
căpitan: „Odată ce am lăsat funcția de comandă am putut re-

veni la îndeletnicirea piscicolă. Pescuiam neapărat la lacurile 
din apropierea caselor, unde am locuit și doar în concediu, 
având un serviciu specific. Acum am transport și îmi pot per-
mite să cercetez lacuri mai depărtate, la 30-40 km distanță. 
De regulă, ne adunăm un grup de militari, pescari amatori 
sau cu familia pentru mai multe zile.”

Hm, cu familia la pescuit?.. Sună interesant!.. Ulterior aflu 
că toți membrii familiei Bacalu au undițe proprii, ce şi-au de-
monstrat utilitatea în timp pentru fiecare. Chiar şi mezinul, 
Gabriel, de doar 5 ani, a inclus in CV său de pescar câțiva 
necuvântători acvatici. Totuşi, se pare că dintre cei 3 băieți, in-
teres sporit față de pescuit îl manifestă mijlociul Sorinel. El îl 
însoțeşte pe tati, inclusiv la întâlnirile cu prietenii şi nu-l sperie 
statul peste noapte, friguroasă uneori: „Îmi place experiența cu 
cortul și pescuitul nocturn, voi repeta-o cu orice ocazie.”

unDiţa FEricirii
sau

Din Z
Vara

PEştElui
Dia

cum ne resetăm mintea pentru a fi productivă timp  
de o săptămână, o lună, un an?  
odihnindu-ne sau aplicând periodic pasiunile.  
cum înțelegem ce pasiuni ni s-ar potrivi? descoperindu-le. 
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Stăpâna casei, Galina, are preferințele ei în raport 
cu ieşirile în afara oraşului la lac: „Îmi place să-mi admir 
bărbații cum pescuiesc, să servesc cafeaua la răsăritul soare-
lui într-o atare atmosferă și să mă bucur de clipele petrecute 
împreună cu toată familia. Printre momentele memorabile se 
numără curcubeul, apărut în una din zile după o ploaie cu 
soare, ce are o priveliște magnifică la malul unui iaz..” 

Fiecare şansă de a merge la pescuit 
cu colegii sau familia este trăită cu 
intensitate maximă, iar amintirile 

adunate păstrate cu sfințenie. 

O altă tradiție familială este turul mănăstirilor pe trase-
ul Chişinău-Leuşeni, realizabilă o dată pe an începând cu 
2011: „Am încercat mai multe rute religioase, aceasta însă e 
favorită pentru că mănăstirile sunt aproape una de alta, însăși 
drumurile cu serpentine și codri seculari ne par mai pitorești. 
Deși repetăm același traseu, descoperim că de fiecare dată e 
diferit, inclusiv ce ține la lăcașele sfinte. Ceva special simțim 
când mergem la Mănăstirea Condrița. Cu ani în urmă, ma-
ma-soacră, fiind constructor, a contribuit la restabilirea ei.”

Și dacă asemenea aventuri, cu vizitarea complexelor 
monahale şi ale unor destinații îi aduce ofițerului mai multă 
linişte, admirație, încredere, atunci pescuitul alături de ca-
marazi e unul mai alert, mai de adrenalină: „Îmi aduc amin-
te cu drag de una din zilele productive pentru întreg grupul. 
Fiecare din noi a pescuit între 10 și 15 kg de pește timp de o zi, 
de vreo trei feluri. Cum îmi explic succesul colectiv? Depinde 
de noroc, de timp, de caracteristicele lacului, de momeală, de 
unelte. Cred toți factorii, plus oamenii din preajmă, au fost 
potrivit alese. În general, reușitele la pescuit vin la a 3-4 încer-
care a aceluiași lac. E bine să cunoști specificul lacului, unde 
se înmulțește, cu ce se hrănește peștele, în ce perioada a zilei se 
prinde mai bine, în ce condiții meteo etc. Cercetarea la fața lo-
cului e cea mai sigură metodă, dar ne ajută mult și comunica-
rea dintre noi pescarii. Avem un grup pe rețele de socializare, 
unde ne împărtășim cu toate experiențele din domeniu. Mai 
ales, că tot mai multe lacuri din Moldova devin proprietate 
privată și e bine să cunoaștem regulile fiecărui loc.”

Aşadar, resursele naturale ale țării sunt la discreția 
unui stăpân. E de bine sau de rău? Pe de o parte, lacurile 
sunt îngrijite, peştele hrănit şi păzit. Plăcerea costă între 50 
şi 200 lei per unealtă: „Lacurile neprotejate sunt prada bra-
conierilor, care folosesc plase, explozibil, undițe electrice etc., 
distrugând astfel flora și fauna acvatică. Din cauza răuvo-
itorilor în Moldova avem tot mai multe lacuri moarte.” Pe 
de altă parte, stăpânii lacurilor impun nişte restricții, dez-
agregate de pescari: „Unii deținători de lacuri nu te lasă să 
pescuiești, asta deși resursele naturale nu se vând. Un alt as-
pect negativ sunt taxele fixe și limitările la kg. Eu, de exem-
plu nu pescuiesc în scopuri comerciale și mi-aș dori o taxă 
mai mică. Alții îți permit să pescuiești un anume număr de 
kilograme, achitând surplusul pescuit.”

Dincolo de nemulțumiri şi frământări pescuitul este 
un calmant şi un energizant deopotrivă, ce culminează cu 
peşte la tigaie, conchide locotenent-colonel Sorin Bacalu. 
Fiecare şansă de a merge la pescuit cu colegii sau familia 
este trăită cu intensitate maximă, iar amintirile adunate 
păstrate cu sfințenie. 

Povestea familiei Bacalu vine să ne demonstreze repetat 
cât de echilibrată, motivantă şi sănătoasă este viața, dacă în ea 
se face prezentă Pasiunea. Ea ne dă semnale ce ne călăuzesc 
în viață, vorba scriitorului brazilian Paulo Coelho. Ea este un 
garant al lucrurilor mărețe şi un catalizator al fericirii.

liuba vICol
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Rubrică realizată de liuba vICol

iu
ni

e Azi, despre funcționarii publici ai armatei moldovene. Îi cunoaştem de 
militari şi civili, însă unii dintre ei au un statut special. În Armata 

națională avem cca 100 funcționari publici, care îndeplinesc funcții de 
execuție, de conducere şi conducere de  nivel superior în trei instituții: 
Ministerul Apărării, Marele Stat Major şi în centrele militare. Vârsta 
medie a acestora este 45 de ani; raportul de gender e diferit puțin – în 
timp ce în MA domină bărbații, în MSM – femeile. Mai mult, 80% 
din funcționarii publici din organul central al Armatei naţionale sunt 
foşti militari, care nu au nici o prioritate la angajare comparativ cu 
celelalte categorii, atâta doar că ei trec peste perioada de probă, căci 
nu sunt debutanți, susține colonel Vadim Bulgaru, şeful Direcției ma-
nagement operațional, MSM.

Statutul de funcționar public în țara noastră a apărut în 2008, odată 
cu adoptarea actelor normative de rigoare: Legea 158/2008, Hotărârea de 
guvern 201/2009, etc, completează doamna Maria Coca, şef Serviciu resurse 
umane, MA.

Ziua funcţionarilor publici se sărbătoreşte pe 23 iunie, la nivel mondial înce-
pând cu anul 2003, iar în Moldova din 2012. 

De la „maşina pen-
tru mersul pe 

jos”, inventată în 2014 
de baronul german Carl 
von Dresen şi până la 
Ziua Mondială a bici-
cletei, marcată pe 3 iu-
nie începând cu 2018, e 
cale lungă şi diversă. De 
exemplu, în operațiuni 
militare s-a folosit pen-
tru prima dată în jurul 
anului 1870. Zece ani 
mai târziu bicicleta era 
omniprezentă pe timp de pace şi război la transportarea ar-
melor, în cercetare, asistență sanitară şi curierat. În țări ca 
Belgia, Franța, SUA, Regatul Unit, Suedia, Elveția au existat 
unități întregi de ciclişti militari, tradiția continuă şi astăzi 
în cazul unor state.

Evident, e econoamă, ecologică, sănătoasă pentru om şi 
ajunge în cele mai greu accesibile locuri. Aceleaşi explicații 
le are şi locotenent Tatiana Vlas din Brigada ii infanterie 
Motorizată, care mai bine de 3 ani se deplasează la serviciu 
şi acasă doar cu bicicleta. nu, nu are Armata națională in-
fanterie ciclistă şi nici nu-i asigură pe militari cu bicicletă, 
aşa cum li s-a creat impresia unora, care o văd în fiecare 
zi în uniformă militară pe asemenea vehicul: „Locuiesc nu 

departe de locul de muncă - 15 min cu bicicleta, însă cu trans-
portul public îmi ia mai mult timp. E adevărat, că deranjez 
pietonii pentru că o pistă specială nu există pe traseul, ce-l fac 
zilnic, iar printre mașini mi-i frică, nu toți conducătorii auto 
ne respectă. Așa că mă deplasez cu o viteză moderată și tot 
rog trecătorii să se dea la o parte, când nu-i pot ocoli. Sun-
tem cam aceeași oameni mereu, ne-am obișnuit. Doar copiii 
se mai miră și reacționează ca la un fenomen: „Uite mamă, 
un militar pe bicicletă!” Renunț la ea doar în perioada rece 
a anului.”

Cazuri similare mai sunt în armată, iar când acestea se 
vor înmulți, probabil, vom vedea şi parcări organizate pen-
tru ele în fiecare unitate militară. 

 CiClism militar

non-militari, pro-pace
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