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ministerul apărării, în limita competenţelor atribuite, 
şi-a concentrat efortul principal realizarea obiective-

lor din domeniul apărării şi securităţii militare, stabilite în 
documentele de politici naţionale, precum Planul de acţiuni 
al Guvernului pentru anii 2019-2020, Planul naţional de 
acţiuni pentru implementarea acordului de asociere Re-
publica moldova - Uniunea Europeană, Planul Individual 
de acţiuni al Parteneriatului Republica moldova – naTo 
pentru anii 2017-2019, iniţiativa naTo „consolidarea ca-
pacităţii de apărare (dcBI) pentru Republica moldova” la 
care a aderat Republica moldova, Procesul de Planificare şi 
Revizuire a Parteneriatului (PaRP), strategia naţională de 
apărare şi strategia militară pentru anii 2018-2022.

securitate naţională 
şi internaţională
În primul rând vorbim despre îndeplinirea de către con-

tingentul armatei naţionale a misiunii încredinţate în cadrul 
Forţelor mixte de menţinerea a Păcii din Zona de securitate 
din raioanele de est ale ţării. apărarea intereselor statului şi 
menţinerea unei situaţii stabile în regiunea de est a Republi-
cii moldova a contribuit la stabilitate în această zonă, respec-
tarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi 
susţinerea intereselor administraţiei publice locale.

Instituţia naţională de apărare şi-a onorat angajamen-
tele asumate privind participarea în misiuni şi operaţii in-
ternaţionale de menţinere a păcii, asigurându-se la nivel 
corespunzător procesul de pregătire şi rotaţie a militarilor 
armatei naţionale detaşaţi în operaţii şi misiuni internaţi-
onale. actualmente,  nouă ofiţeri execută misiuni sub egida 
onU, doi – sub egida UE şi un ofiţer  se află în misiunea 
oscE. Participarea ţării noastre cu un contingent de 41 de 
militari în cadrul misiunii KFoR din Kosovo dă un plus de 

valoare ţării în activităţile cu partenerii externi. astfel, am 
devenit un partener de încredere, un garant al stabilităţii şi 
securităţii în regiune.

deZvoltare prin cooperare
Pe parcursul ultimelor 100 de zile, activităţile ministe-

rului apărării au fost orientate spre stabilirea, dezvoltarea 
şi consolidarea cooperării cu instituţiile de apărare, organi-
zaţiile internaţionale, în vederea implementării obiectivelor 
instituţionale aferente procesului de reformă a sectorului de 
apărare a ţării, iar în acest sens au fost efectuate 2 vizite ofi-
ciale şi 23 întrevederi cu corpul diplomatic din diferite ţări 
şi înalţi oficiali ai naTo.

Totodată, ministerul apărării a reuşit să intensifice di-
alogul cu instituţiile de apărare ale statelor partenere (sUa, 
marea Britanie, austria, Italia), statelor vecine (România şi 
Ucraina), precum şi reluarea dialogului cu Rusia. au fost 
organizate întrevederi cu şefii misiunilor diplomatice acre-
ditate în Republica moldova şi corpul de ataşaţi militari. 
noua conducere a instituţiei a dat startul unor dialoguri 
sincere şi deschise cu omologii şi partenerii de dezvoltare, 
în vederea impulsionării relaţiilor de cooperare în contextul 
procesului de reformare a sectorului de apărare a ţării. 

prioritatea – Grija Faţă 
de cetăţenii ţării
datorită profesionalismului, curajului şi spiritului de 

sacrificiu al militarilor din cadrul subunităţilor de geniu ale 
armatei naţionale, au fost executate 75 misiuni de deza-
morsare şi nimicire a obiectelor explozive depistate pe teri-
toriul ţării, inclusiv în Zona de securitate, unde au fost de-
pistate şi neutralizate 6445 de obiecte şi mijloace explozive.

de zile de mandat la Apărare
Ministrul Pavel Voicu a prezentat realizările 
instituţiei, indicând priorităţi departamentale 
şi planuri de perspectivă100

n Realizările înregistrate  la 100 de zile de mandat, după investirea în funcţie,  
au fost concentrate pe trei direcţii prioritate şi axate pe procesul de reformare 
şi modernizare a sectorului de apărare, îmbunătăţirea condiţiilor de serviciu a 
personalului militar şi civil din cadrul Ministerului Apărării şi Armatei Naţionale,  
cât şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu organizaţiile internaţionale de profil  
şi instituţiile de apărare ale altor state.
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Efectivul armatei naţionale s-a implicat activ la eve-
nimente de donare voluntară a sângelui pentru suplinirea 
rezervei de stat. În total peste 1000 de militari au participat 
la campania de donaţie, asigurând astfel completarea rezer-
velor centrului naţional de Transfuzie a sângelui. 

Pentru sporirea securităţii populaţiei şi protecţia infras-
tructurii naţionale a fost dezvoltată infrastructura de păs-
trare şi depozitare a armamentului şi muniţiilor, precum şi 
procesul de management a acestuia. 

cu suportul Germaniei, la Floreşti a fost amenajat un 
loc special de păstrare a muniţiilor, conform standardelor 
internaţionale. Totodată, s-au efectuat lucrări de  renovare 
la Baza de păstrare tehnică, armament şi patrimoniu militar 
şi s-a asigurat cu echipamente speciale, destinate procesului 
managerial, din suportul oferit de Fundaţia „Golden West”/
EUcom (sUa),  în sumă de 503818 dolari sUa. 

   leGislaţie şi protecţie socială
au fost revizuite un şir de acte normative, urmărindu-

se asigurarea unor măsuri suplimentare de protecţie socială 
pentru cetăţenii Republicii moldova şi care întrunesc exi-
genţele ce confirmă statutul de veteran al serviciului militar. 
astfel, conform prevederilor articolelor  5 şi 10 ale Legii nr. 
190/2003 cu privire la veterani, a fost elaborată şi aprobată 
Hotărârea Guvernului nr.412 din 21 august 2019 cu privire 
la legitimaţiile veteranilor serviciului militar.

În scopul îmbunătăţirii nivelului de protecţie socială a 
militarilor prin contract, sporirea atractivităţii serviciului 
militar, asigurării condiţiilor necesare pentru exercitarea 
eficientă de către militari a obligaţiilor de serviciu, atragerii 
şi menţinerii în serviciul militar a resurselor umane pro-
fesioniste, consolidării potenţialului şi sporirii profesiona-
lismului militarilor prin recompensarea adecvată a perfor-
manţelor profesionale individuale şi colective, precum şi în 
vederea stimulării efectivului în raport cu volumul respon-
sabilităţilor conferite prin lege, ministerul apărării a iniţiat 
elaborarea  proiectului de lege pentru modificarea unor acte 
normative (în speţă – Legea securităţii statului nr. 618/1995, 
Legea nr.619/1995 privind organele securităţii statului, Le-
gea nr.1244/2002 cu privire la rezerva Forţelor armate, Le-
gea nr.1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru 
apărarea Patriei, Legea nr.162/2005 cu privire la statutul mi-
litarilor şi Legea nr.52/2007 cu privire la aprobarea Regu-
lamentului disciplinei militare, Legea nr.270/2018 privind 
sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, Legea nr. 
232/2018 pentru modificarea unor acte legislative).

Totodată, îngrijorarea conducerii ministerului apărării 
ţine de implementarea Legii nr.270/2018 privind sistemul 
unitar de salarizare în sectorul bugetar pentru unele cate-
gorii de militari, act normativ ce determină eliberarea din 
armata naţională a circa 100 militari lunar. ministerul 
apărării a formulat propuneri de modificare a legislaţiei în 
vigoare (Legea bugetului de stat pe anul 2019 şi Legea pri-
vind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar) ce ur-

mează a fi remise către Prim-ministrul Republicii moldova 
şi ministrului Finanţelor.

În vederea asigurării militarilor şi membrilor familiilor 
lor cu spaţiu locativ, a fost continuat şi se dezvoltă procesul 
de implementare a proiectelor de  parteneriat public-privat 
şi iniţierea unui concurs pentru construcţia locuinţelor de 
serviciu şi obiectivelor de menire social-culturală în muni-
cipiul Bălţi. Totodată, în perioada respectivă, au fost oferite 
164 îndemnizaţii lunare pentru închirierea spaţiului locativ 
militarilor prin contract ai armatei naţionale. În vederea 
îmbunătăţirii infrastructurii militare şi sociale, au fost reno-
vate 6 obiective din cadrul armatei naţionale.

proFesionaliZarea armatei
Profesionalizare graduală a armatei naţionale a obţi-

nut noi argumente prin proiectarea şi implementarea unui 
management eficient al carierei pentru toate categoriile de 
personal, inclusiv prin prisma dimensiunii de gen şi promo-
varea unor politici de creştere a atractivităţii profesiei mili-
tare, orientându-se spre îmbunătăţirea proceselor de recru-
tare, încorporare, angajare, integrare, menţinere şi trecere 
în rezervă. Totodată, după etapa de planificare, deja sunt 
organizate exerciţii de mobilizare, pentru a avea un plus de 
garanţie în situaţiile de criză.

au fost întreprinse măsuri pentru creşterea nivelului 
profesional al militarilor la pregătirea individuală, prin 
instruirea a 54 militari la cursuri naţionale. Iar, pentru 
creşterea nivelului profesional al militarilor la pregăti-
rea colectivă, în perioada de raportare,1014 militarii din 
cadrul armatei naţionale au participat la zece exerciţii 
multinaţionale. 

Totodată, pentru reformarea, modernizarea şi dezvolta-
rea sectorului de apărare, a fost iniţiat procesul de revizuire 
şi modificare a statelor de organizare a unităţilor militare 
din cadrul armatei naţionale. În perioada iunie–august 
2019, în armata naţională a fost demarat procesul de re-
stabilire treptată a tehnicii auto şi blindate din dotare. au 
fost reparate şi aduse în gradul pregătirii de luptă 31 unităţi 
de tehnică şi 18 unităţi de tehnică blindată de luptă şi asi-
gurare de luptă şi a început procesul modernizării treptate 
a tehnicii de luptă.

Tot de modernizare ţine şi darea în exploatare a con-
strucţiei capitale a statului major al centrului de instruire 
al armatei naţionale, care a fost realizată prin intermediul 
Programului GPoI, oferit de sUa. Totodată, au fost de-
marate şi sunt în fază de execuţie lucrările de reparaţii la 7 
obiective din cadrul armatei naţionale.

responsabilitate în Gestiunea 
resurselor
Una din sarcinile importante este identificarea şi lichi-

darea căilor frauduloase de utilizare a banilor publici în 
structurile din subordinea ministerului apărării.  Unicul 
reper rămâne gestionare eficientă a mijloacelor financiare. 
au fost întreprinse măsuri pentru evaluarea stării de lucru şi 
a activităţii unităţilor militare ale armatei naţionale, a auto-
rităţilor publice şi instituţiilor din subordinea ministerului 
apărării, precum şi a întreprinderilor de stat din gestiune. 

au fost desfăşurate controale privind activitatea de or-
ganizare-mobilizare a centrelor militare Teritoriale. Un 
lucru enorm s-a efectuat  la depistarea neregulilor  la deco-
rări, acordarea gradelor militare în rezervă sau încorporarea 
recruţilor. nu au fost ignorate nici măsurile de prevenire şi 
combatere a corupţiei şi altor infracţiuni în cadrul structurii 
militare, realizarea prevederilor Planului de acţiuni privind 
reducerea riscului de corupţie în ministerul apărării pen-
tru anii 2018-2019, şi participarea la Programul naTo de 
consolidare a integrităţii în sectorul de apărare şi securitate 
(Building Integrity Programme).

accente de perspectivă
În circumstanţele respective, ministerul apărării con-

tinuă procesul de reformare a sectorului naţional de apă-
rare şi, pentru anul 2020, obiectivele prioritare a politicii 
de apărare ale ministerului apărării  sunt direcţionate spre 
continuarea procesului de profesionalizare graduală şi spo-
rirea capacităţii de luptă a armatei naţionale, dezvoltarea 
şi transformarea capabilităţilor militare ale armatei na-
ţionale, dezvoltarea politicilor de apărare, inclusiv a celor 
salariale şi sociale (înaintarea spre aprobare a proiectelor 
de legi prioritare conceptul 3s, pachetul social al militari-
lor, modificări la sistemul unitar de salarizare). dezvoltarea 
educaţiei, cercetării şi învăţământului în domeniul militări-
ei, asigurarea participării la misiuni şi operaţii de menţinere 
a păcii şi la situaţii excepţionale, consolidarea şi extinderea 
cooperării interinstituţionale şi internaţionale,  înzestrarea 
şi dotarea armatei naţionale cu echipamente militare noi şi 
performante, recondiţionarea şi modernizarea armamentu-
lui, tehnicii şi echipamentelor militare din dotare, constituie 
alte preocupări importante ale instituţiei. 

Pentru a asigura realizarea acestor obiective este impor-
tantă conlucrarea ministerului apărăii cu toate structurile 
responsabile de dezvoltarea sectorului de apărare pentru a 
identifica formulele posibile şi mecanisme optime pentru 
sporirea bugetului pentru apărarea naţională şi consolida-
rea sectorului de apărare al Republicii moldova. 
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Legea nr.619/1995 privind organele securităţii statului, Le-
gea nr.1244/2002 cu privire la rezerva Forţelor armate, Le-
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„SCUTUL DE FOC” multinaţional 
în poligonul Bulboaca

Peste 1000 de militari 
din cadrul Armatei Naţionale, 
armatele SUA şi României, 
s-au instruit cot la cot în cadrul 
exerciţiului internaţional 
„Scutul de Foc 2019”. Pe 
parcursul aplicaţiilor, aceştia 
s-au antrenat în executarea 
diferitor procedee ale 
pregătirii de luptă, accentul 
fiind pe interoperabilitatea 
participanţilor în executarea 
misiunilor ce le revin.

de ziua vizitatorilor distinşi, desfăşurată la centrul de Instruire 
al armatei naționale, participanții şi-au etalat abilitățile pro-

fesionale şi deprinderile ce le-au obţinut pe parcursul instruirii comu-
ne. Pregătirea temeinică a militarilor şi-a spus cuvântul atunci când 
salvele de foc tulburau liniştea poligonului. Până şi pământul, ca-n 
vreme de război, gemea sub amploarea bubuiturilor, cutremurându-se 
sub picioare.  

activitatea a demarat cu un briefing de informare despre scenariul 
exerciţiului. Ulterior, oaspeţii au asistat la trageri de luptă din arma-
mentul de infanterie şi sistemele de artilerie şi au vizitat locurile de 
instrucţie. Programul evenimentului a cuprins şi salturi cu paraşuta 
de la înălţimea de 350 de metri, executate de militarii Batalionului cu 
destinaţie specială „Fulger”.

Prezent la eveniment, consilierul Preşedintelui Republicii mol-
dova în domeniul apărării şi securității naționale, secretar al consi-
liului suprem de securitate, general de brigadă (r) victor Gaiciuc, a 
apreciat eforturile şi prestaţia militarilor antrenați în exerciții. „Este 
un exercițiu binevenit și foarte util pentru militari. Antrenamentele mi-
litarilor moldoveni cu colegii lor din alte state, contribuie la realizarea 
schimbului de experiență  și însușirea lucrurilor noi. Apreciez pozitiv 
eforturile conducerii structurii militare de a crea condiții militarilor să 
se ocupe cu ceea ce e firesc – pregătirea de luptă”, a punctat oficialul.

a fost un exerciţiu de amploare, cu multă acţiune, emoţii, zgomot 
de motoare şi rafale de foc în care au fost implicaţi în premieră un 
număr atât de mare de militari. s-au executat trageri din mai multe ca-
tegorii de armament printre care: rachete antitanc dirijate, aruncătoa-
re de bombe, tunuri, tunuri antitanc, tunuri autopropulsate, tunuri-
obuziere, tunuri fără recul antitanc, tunuri antiaeriene, aruncătoare 
de grenade automate. au fost antrenate circa 150 de unităţi de tehnică 
militară şi sisteme de artilerie, tehnică de geniu, vehicule de teren, ca-
mioane şi aparate de zbor. 
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ministrul apărării a specificat că pentru armata na-
ţională este o onoare să fie gazda „scutului de Foc”. Exer-
ciţiu a cărui obiectiv primordial este testarea interopera-
bilităţii militarilor din toate genurile de arme, instruirea 
efectivului militar în contextul profesionalizării instituţiei 
de apărare şi pregătirea pentru participare în operaţiuni 
de menţinere a păcii. „Am urmărit cu atenție acțiunile 
desfășurate în Centrul de Instruire și am rămas mulțumit de 
prestația militarilor. Obiectivul exercițiului este atât testa-
rea interoperabilităţii militarilor din toate genurile de arme, 
cât și instruirea efectivului militar în contextul profesiona-
lizării instituţiei de apărare și pregătirea pentru participare 
în operaţiuni de menţinere a păcii.  Astfel, noi am optat să 
investim în instruire, în pregătirea trupelor, iar acest fapt 
poate fi demonstrat prin numărul de exerciţii care în ultima 
perioadă s-au majorat considerabil”, afirmă ministrul apă-
rării, Pavel voicu. 

de asemenea, şeful instituţiei de apărare a mulţumit co-
legilor din România şi sUa pentru participare şi în acest an  
la „scutul de Foc”, dar şi guvernelor celor două ţări pentru 
colaborare şi asistenţă în pregătirea trupelor.

obiectivele stabilite iniţial au fost realizate în totalitate, 
activitatea fiind apreciată şi de către comandantul arma-
tei naționale. acesta menţionând rolul activ şi intervenția 
promptă a militarilor pe parcursul desfăşurării aplicațiilor şi, 
în special, în faza finală a exercițiilor. „Efectivul implicat a de-
monstrat încă o dată devotament și profesionalism la executa-
rea exerciţiului. Promptitudine la îndeplinirea fiecărei acţiuni 
și flexibilitate la provocările poligonului”, subliniază coman-
dantul armatei naționale, general de brigadă Igor Gorgan.

cuvinte de laudă la adresa militarilor antrenați în 
exerciții a avut şi general-maior Gregory Lusk, comandantul 
Gărzii naționale a carolinei de nord (sUa). dânsul a apre-
ciat beneficiile colaborării stabilite între armata națională 
şi Garda națională a carolinei de nord. de asemenea, a 
menţionat că instruirea comună fortifică atât cunoştinţe-
le în domeniu militar, cât şi sporesc nivelul de pregătire al 
participanților. „Pe parcursul a două decenii am avut ocazia 
să avem o conlucrare extraordinară și o părere bună despre 
pregătirea militarilor moldoveni. Un atu al aplicațiilor curen-
te a fost împărtășirea experienței comune”, specifică coman-
dantul Gărzii naționale a carolinei de nord (sUa).

În opinia locțiitorului şefului statului major al apărării 
al armatei naționale a României, general-locotenent dani-
el Petrescu, în cadrul aplicațiilor, participanții au avut po-
sibilitatea să-şi etaleze capacitățile, dar şi să învețe lucruri 
noi unii de la alţii. Instruirea comună a oferit posibilitatea 
participanților să exerseze procedee de luptă şi acțiuni co-
mune ale trupelor. „Am văzut un exercițiu realizat profe-
sionist. Sunt bucuros pentru această oportunitate să vin să 
văd că nu numai ne îndeplinim obiectivele de instruire, dar 
și că avem o colaborare fructuoasă cu militarii moldoveni 
și americani. Noi susținem reforma instituțională a Arma-
tei Naționale a Republicii Moldova, iar prin intermediul 
exercițiilor comune se fortifică nivelul de pregătire al tuturor 
militarilor”, accentuează generalul Petrescu.

sentimentul reuşitei se citea pe chipul celor care mâ-
nuiesc cu iscusinţă armamentul militar şi tehnica de luptă. 
„În armată totul se execută după regulamente, fiecare având 
misiunea să-și îndeplinească corect atribuţiile ce îi revin în 
timpul instrucţiei”. „Au fost emoţii, atenţie maximă și tran-

spiraţie din plin, dar cel mai important este că rezultatele sunt 
îmbucurătoare”. „De fiecare dată când ţin degetul pe trăgaci 
am sentimentul de mândrie că servesc Republica Moldova”, 
acestea sunt doar câteva dintre emoţiile novicilor după fina-
lizarea exerciţiului. „Sunt de 8 luni în armată, iar acest exer-
ciţiu mi-a călit aptitudinile și experienţa. Datorită acestuia 
am ajuns la un nivel de pregătire foarte bun. Acum pot să 
afirm cu încredere că pot să-mi apăr ţara și cetăţenii noștri”, 
spune cu fermitate soldat alexandru Petraş.

Rezultatele îmbucurătoare de la fiecare exerciţiu însu-
mează efortul depus, atât de militari, cât şi de cei care con-
duc instituţia de apărare. astfel, orice activitate organizată în 
armata naţională este o lecţie de însuşit, deoarece se mun-
ceşte asiduu la profesionalizare, acolo unde este necesar. 

de notat că „scutul de Foc 2019” s-a  desfăşurat în pe-
rioada 16-20 septembrie curent, la exerciţiu antrenându-se 
peste o mie de reprezentanţi ai structurilor din cadrul siste-
mului naţional de apărare din Republica moldova şi militari 
din România şi statele Unite ale americii.
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Antrenamentele militarilor moldoveni 
cu colegii lor din alte state, contribuie la 
realizarea schimbului de experiență  şi 

însuşirea lucrurilor noi.

Ludmila SOLOMON
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scopul acestui exercițiu a fost evaluarea unităților militare 
la planificarea, şi organizarea ieşirilor de campanie, eva-

luarea planificării, executării şi cooperării unităților militare 
pentru rezolvarea unor situații tactice. Potrivit colonelului 
Ruslan cojocaru, locțiitor şef J7 direcţie instruire întrunită şi 
doctrine, scopul acestor aplicaţii a coincis perfect cu planurile 
de pregătire ale armatei naţionale  şi a oferit un tablou com-
plet al capacităţilor efectivului. Pentru realizarea celor pro-
puse în cadrul exercițiului, militarii au aplicat armamentul şi 
tehnica din dotarea subunităţilor participante. a fost utilizat 
armamentul de infanterie uşor şi greu şi tehnică militară de 
tip HmmWv, GaZ-66, LmTv, m-1078, şi mT-LB. 

„Pe parcursul exercițiului, militarii au dat dovadă de de-
prinderi practice bune, au acționat în cadrul exercițiului cu 
un înalt grad de profesionalism, au demonstrat cooperare în-
tre genuri de armă. Grupa forțe speciale și grupa de geniu au 
sincronizat activitățile lor pentru rezolvarea situației tactice”, 
a conchis colonelul Ruslan cojocaru.

Emoțiile debutului s-au spulberat şi au lăsat loc curajului, 
deoarece cunoştințele şi capacitățile lor au fost urmărite de că-
tre ministrul apărării, Pavel voicu, şeful marelui stat major, 
comandantul armatei naţionale, general de brigadă Igor Gor-
gan, şi militari din corpul de comandă al armatei naţionale.

La finalul exercițiului, Pavel voicu a ținut un scurt dis-
curs, adresat celor implicați, în cadrul căruia a apreciat ati-
tudinea, nivelul de pregătire şi profesionalismul demonstrat 
în cadrul acestui exercițiu, specificând că aceste succese sunt 
obținute nu doar grație propriului efort, dar şi implicării, 
monitorizării şi grijii comandanţilor.

Exersare prin cooperare
n Poligonul de la Bulboaca a găzduit un nou exerciţiul tactic cu trageri de luptă, 

menit să aducă plusul de profesionalism pentru militarii Armatei Naţionale. „Asalt 
2019” a reunit peste 250 de militari din Batalionul cu Destinaţie Specială „Fulger”, 
Batalionul Geniu „Codru” şi Centrul de instruire al Armatei Naţionale.

„Am urmărit cu mare atenție evoluția dumneavoastră 
în poligon, ce presupune concentrare maximă, pregătire 
de luptă, pregătire fizică, cunoștințe militare. Vreau 
să vă spun că am rămas impresionat de instruirea și 
profesionalismul de care a-ți dat dovadă în exercițiu. 
Am văzut precizie, acțiune, corectitudine, motivație, 
ceea ce mă face să cred că sunteți pregătiţi bine în tot 
ceea ce faceţi. Rezultatele bune, obținute, nu erau 
posibile fără implicarea și fără efortul depus de 
către comandanții și superiorii voștri. Pe această 
cale, doresc să le mulțumesc pentru că v-au 
oferit o pregătire la cel mai înalt nivel”,  
a spus ministrul apărării.

militarii implicați susțin că acest exerciţiu constituie o 
experiență extrem de importantă. „A fost un exercițiu nou 
și destul de interesant. Am activat împreună cu colegii de la 
Batalionul de Geniu și militarii din Centrul de instruire al 
Armatei Naționale. Am obținut o experiență cu un impact 
puternic. Timp de trei zile ne-am antrenat cot la cot și am 
învățat să cooperăm exemplar. Un astfel de exercițiu este 
foarte important pentru un militar profesionist, căci el tre-
buie să cunoască cum să acționeze în situații similare pen-
tru a evita eșecul”, ne-au declarat militarii de la „Fulger”.

Exerciţiul tactic „asalt 2019” s-a desfăşurat în con-
formitate cu planul pregătirii de luptă al armatei naţio-
nale pentru anul curent, program complex ce include mai 
multe activităţi practice pentru efectiv.

inesa şPAC
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n Ministrul Apărării Pavel Voicu, 
împreună cu comandantul Armatei 
Naţionale, general de brigadă Igor 
Gorgan, au urmărit cu atenţie 
prestaţia a 160 de militari în termen şi 
prin contract din Brigada „Moldova” 
şi Regimentul de Aviaţie „Decebal”. 
Aplicaţiile tactice cu utilizarea 
armamentul de infanterie şi artilerie 
„Efort Nordic-2019” s-au desfăşurat la 
Centrul de instruire de la Bălţi. 

Exercițiul a demarat în conformitate cu planul pregătirii de 
luptă al armatei naționale şi a urmărit drept scop testa-

rea interoperabilității genurilor de arme, precum şi dezvoltarea 
cunoştințelor teoretice şi a deprinderilor practice a militarilor 
cu privire la misiunile de foc şi mânuire a armamentului din 
dotare. În acest context, subunitățile de infanterie şi artile-
rie au acționat în comun conform unui scenariu improvizat, 
demonstrându-şi cu succes măiestria profesională şi capacitățile 
tactice de acțiune la nivel întrunit în lupta de apărare.

ministrul apărării al Republicii moldova a apreciat pre-
gătirea militarilor din nordul țării, accentuând faptul că ase-
menea exerciții sunt mereu binevenite în armata națională, 
deoarece atât efectivul militarilor prin contract, cât şi milita-
rii în termen au posibilitatea să dezvolte pregătirea profesio-
nală în funcție de genul de armă din care fac parte.

„Pentru ca cetățenii Republi-
cii Moldova să aibă parte de pace  și 
siguranță este necesar ca militarii Ar-
matei Naționale să se instruiască. Din 
momentul investirii mele în funcție am 
dat indicații să se atragă o atenție deo-
sebită instruirii și pregătirii de luptă a 
militarilor, să pregătească tehnica mi-
litară pentru a fi gata în orice moment 
să garanteze siguranța cetățenilor 
Republicii Moldova”, a punctat şeful 
instituției naționale de apărare.

La rândul său, general de brigadă Igor Gorgan, şeful 
marelui stat major, comandantul armatei naționale, a 
menționat că asemenea exerciții devin o tradiție în armata 
națională, instrucția urmând să aibă un efect pozitiv în pre-
gătirea de luptă a trupelor. 

„Exercițiile de acest gen antrenează capacitățile  de lup-
tă ale militarilor, pregătindu-i să intervină în caz de necesi-
tate pentru îndeplinirea misiunilor constituționale. Asemenea 
exerciții sunt o normalitate pentru oricare armată și în conti-
nuare vom opta pentru faptul ca în fiecare lună să avem  un 
exercițiu de acest gen”, a specificat generalul Gorgan.

Rodion Zmeu, comandant de companie din cadrul Bri-
găzii „moldova”, ne-a relatat că pe parcursul aplicațiilor, 
efectivul militar a fost antrenat de dimineața până seara în 
diferite misiuni de luptă cu şi fără tehnică militară. dânsul 
concretizează că aplicațiile desfăşurate sunt ceva inedit nu 
doar pentru militarii în termen, dar şi pentru cei prin con-
tract, materializate prin amploare şi dinamica acestora.

aplicațiile au fost nu doar un test, dar şi o surpriză pen-
tru militari, deoarece mulți dintre ei nu au participat nicio-
dată la aplicații cu trageri de luptă. conform soldatului vio-
rel vrancean, testul poligonului a fost unul de bun augur, iar 
militarul a putut să-şi etaleze pe deplin ceea ce a însuşit la 
şedințele teoretice.

„Grație aplicațiilor mi-am văzut rodul muncii, dar este și o 
oportunitate de a analiza, a face concluzii, iar pe viitor să știm 
la ce mai avem de lucrat”, a concretizat militarul.

scenariul antrenamentelor a cuprins trageri de luptă 
din armamentul uşor şi greu de infanterie, din tunurile 
obuziere m-30, antitanc mT-12, precum şi instalațiile an-
tiaeriene ZU23-2. de asemenea au fost utilizate mijloacele 
blindate TaB-71m, BRdm-2 şi maşinile militare de trans-
port ZIL-131 şi GaZ-66. Este de menționat că pe parcur-
sul anului curent, un astfel de exercițiu tactic s-a desfăşurat 
în premieră în unitatea militară din Bălți.

Ludmila SOLOMON

Cooperare exemplară la efortul nordic
Aplicaţiile militare, desfăşurate la nordul ţării, au etalat capacităţile  
şi pregătirea infanteriştilor şi artileriştilor

Aplicațiile au fost nu doar un test, 
dar și o surpriză pentru militari, 

deoarece mulți dintre ei nu au 
participat niciodată la aplicații cu 

trageri de luptă.
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ministrul apărării Pavel voicu, în rol de gazdă, i-a feli-
citat pe militari şi a mulțumit oaspeților pentru că au 

ales să fie alături de militari într-o asemenea zi, la festivitate.
„Doamnelor și domnilor militari, dragi oaspeți, vreau 

să vă mulțumesc mai întâi de toate pentru că ați dat curs 
invitației noastre și ați venit la Ministerul 
Apărării pentru ca împreună să dăm startul 
activităților dedicate Zilei Armatei Naționale. 
Este sărbătoarea întregii țări, pentru că Armata 
Națională, de-a lungul celor 28 de ani de acti-
vitate, a dovedit că servește poporul, că servește 
cetățenii Republicii Moldova. Iată de ce, am de-
cis să deschidem porțile la toate unitățile mili-
tare și aici la Ministerul Apărării, pentru a vă 
prezenta ceea ce avem mai bun: persoane pre-
gătite cu o performanță deosebită, echipamente, 
utilaje, tehnică militară și concursuri care vă vor 
fi pe plac. În același timp vă felicit și cu prima zi 
de toamnă, și în special copiii, care de mâine vor 
merge la lecții. Vă doresc un an de studii bogat 
în cunoștințe. Vă mulțumesc tuturor că ați de-
cis să fim împreună și să marcam Ziua Armatei 
Naționale”, a menționat Pavel voicu.

Mai aproape de ArmAtă

„ ... Armata Națională, de-a lungul celor 28 de ani de 
activitate, a dovedit că servește poporul, că servește cetățenii 

Republicii Moldova. Iată de ce, am decis să deschidem porțile la 
toate unitățile militare și aici la Ministerul Apărării, pentru a vă 

prezenta ceea ce avem mai bun ...”
 Pavel VOIcu, ministrul Apărării

n Cu ocazia Zilei Armatei Naţionale, 
Ministerul Apărării a organizat, 
pentru al doilea an consecutiv, Ziua 
Uşilor Deschise. Un eveniment de o 
importanţă majoră prin intermediul 
căruia societatea civilă a avut 
prilejul de a face cunoştinţă cu arta 
militară, dar şi de a sărbători alături 
de efectivul militar împlinirea a 
28 de ani de la fondarea Armatei 
Naţionale.

Armata trebuie respectată, căci întotdeauna stă la 
straja țării și are grijă ca să ne creștem în pace copiii. 

Astăzi este ziua în care putem aduce mulțumiri 
tuturor militarilor, care sunt aici pe loc și celor 

aflați în țări străine, departe de familiile lor, pentru 
ocrotirea noastră
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prezenta ceea ce avem mai bun: persoane pre-
gătite cu o performanță deosebită, echipamente, 
utilaje, tehnică militară și concursuri care vă vor 
fi pe plac. În același timp vă felicit și cu prima zi 
de toamnă, și în special copiii, care de mâine vor 
merge la lecții. Vă doresc un an de studii bogat 
în cunoștințe. Vă mulțumesc tuturor că ați de-
cis să fim împreună și să marcam Ziua Armatei 
Naționale”, a menționat Pavel voicu.

Mai aproape de ArmAtă

„ ... Armata Națională, de-a lungul celor 28 de ani de 
activitate, a dovedit că servește poporul, că servește cetățenii 

Republicii Moldova. Iată de ce, am decis să deschidem porțile la 
toate unitățile militare și aici la Ministerul Apărării, pentru a vă 

prezenta ceea ce avem mai bun ...”
 Pavel VOIcu, ministrul Apărării

n Cu ocazia Zilei Armatei Naţionale, 
Ministerul Apărării a organizat, 
pentru al doilea an consecutiv, Ziua 
Uşilor Deschise. Un eveniment de o 
importanţă majoră prin intermediul 
căruia societatea civilă a avut 
prilejul de a face cunoştinţă cu arta 
militară, dar şi de a sărbători alături 
de efectivul militar împlinirea a 
28 de ani de la fondarea Armatei 
Naţionale.

Armata trebuie respectată, căci întotdeauna stă la 
straja țării și are grijă ca să ne creștem în pace copiii. 

Astăzi este ziua în care putem aduce mulțumiri 
tuturor militarilor, care sunt aici pe loc și celor 

aflați în țări străine, departe de familiile lor, pentru 
ocrotirea noastră
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Un vast şi divers program de activități a fost pregătit pentru vizitatori. aceştia au avut prilejul de a urmări exercițiile de 
mânuire a armelor, executate de Batalionul de Gardă, de a asculta cântece de cătănie şi admira dansuri tradiționale. 

Totodată au avut ocazia de a vedea expoziţii de armament şi tehnică militară. 

În această zi importantă pentru militari, 
maria cazacu împreună cu nepoții săi a 

venit să se bucure de Ziua armatei naționale. 
maria consideră că prin acest gest oamenii civili 
îi pot susține pe militari. 

„Armata trebuie respectată, căci întotdeauna 
stă la straja țării și are grijă ca să ne creștem în 
pace copiii. Astăzi este ziua în care putem aduce 
mulțumiri tuturor militarilor, care sunt aici pe 
loc și celor aflați în țări străine, departe de famili-
ile lor, pentru ocrotirea noastră”, spune femeia. 

cei mai activi şi curajoşi s-au arătat a fi copiii, 
care n-au ezitat să testeze în practică dispozitive 
speciale pentru deminare, expuse de Batalionul 
de Geniu, să cucerească tiroliana şi să aplice ca-
muflajul facial, devenind, pentru o zi, adevărați 
militari.

„Aici este foarte interesant. Cel mai mult mi-au plăcut 
distracțiile și tiroliana. La expoziție am văzut multe  cupe și 
medalii, gloanțe, grenade și mașini mari de luptăi”, ne spune 
entuziasmat la maxim adrian, 11 ani.

Zâmbete şi emoții pozitive au împânzit întreg teritoriul ar-
matei. cei prezenți la sigur s-au ales cu amintiri frumoase şi au 
devenit mai aproape de armata națională a Republicii moldova. 

vă reamintim că armata naţională a fost creată la 3 sep-
tembrie 1991, prin decretul Preşedintelui Republicii moldova.

Inesa ȘPAc
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În discuție cu câțiva tineri am înțeles că aceştia îşi doresc 
un program interactiv, cu proiecte de grup sau indivi-

duale, aşa cum s-a întâmplat la tabăra de engleză, organizată 
de asociația „cornelius” şi ministerul apărării. cei peste 40 
de copii ai militarilor şi funcționarilor, de rând cu alții din 
afara armatei, au învățat limba engleză într-un ritm accele-
rat, obositor, dar captivant. Formatorii, veniți din sUa, îm-
preună cu cei din moldova şi voluntarii de pe ambele maluri 
ale Prutului, aleşi pe sprânceană, au creat o mică americă 
pe teritoriul taberei militare, astfel că după o săptămână de 
şedere toți copiii au avansat simțitor la cunoaşterea limbii 
engleze; au însuşit lecții de cultură, au dezvoltat spiritul de 
echipă şi prietenie şi şi-au format nişte aşteptări.

nicoleta Gasnaş: „Mi-au plăcut mult activitățile în grup, 
organizate de americanii voluntari. Prin astfel de metode 
simt că am evoluat mai repede la capitolul engleză. Plus la 
toate, atmosfera de câmp, mâncarea și condițiile bune ne-au 
stimulat să învățăm”.

marcel Gurău: „Am fost pentru prima dată la English 
Summer Camp, am venit pentru memorii noi și pentru a-mi 
dezvolta abilitățile de comunicare în engleză or mai potrivită 
oportunitate ca această nu găseam. Neașteptat, am ajuns să 
ne simțim ca în familie”.

otilia Harjevschi: „Am venit în tabără cu nivelul zero 
la engleză, dar am învățat foarte multe datorită profesorilor 
prietenoși și felul în care s-a predat”. 

carolina malai: „Am fost în multe tabere, însă aceasta, 
de engleză, cu formatori americani, m-a impresionat cel mai 
mult. A fost dificil la început să-i înțeleg, căci urechea nu era 

obișnuită cu vorbirea rapidă în engleză. Aș dori mult să repet 
experiența, să avem cluburi de engleză continue ca să nu uit 
ceea ce am învățat”. 

Participanții, mai mari de 16 ani, au făcut engleză şi din 
altă perspectivă - ca voluntari, ceea ce înseamnă că ei au 
însuşit cum să-şi organizeze propriul timp, dar şi a celor 
mai mici, au creat jocuri, şi diverse activități, toate în limba 
engleză. „E un alt nivel de interacționare în limba engleză, 
cu mai multă responsabilitate și maturitate. Datorită acestei 
experiențe am devenit mai înțelegătoare, mai încrezătoare,” a 
mărturisit sofia Targon.

dublu avantaj şi pentru cei mai disciplinați studenți ai 
academiei militare a Forțelor armate „alexandru cel Bun”. 
Pe de o parte aceştia au susținut practica pedagogică ca vii-
tori comandanți, pe de altă parte, şi-au dezvoltat abilitățile de 
vorbire în limba engleză direct de la nativi. Bunăoară, studen-
ta olga Pribejneac ne-a comunicat că: „Am descoperit multe 
lucruri noi, am înțeles cum să comunic cu copii, am rămas im-
presionată de învățarea prin jocuri, prin prezentări. Aș dori și 
noi să avem jocuri de inteligență, mai multe și diverse jocuri 
sportive și un număr mai mare de ore la limba engleză”.

cu ochii pe copii şi cu urechile pe lecțiile de engleză a 
fost lucrătorul medical al taberei, plutonier Irina adomnița. 
satisfacția dânsei este că timp de 4 veri nu a avut nici un caz 
grav, fără intoxicații, doar nişte simple răceli, răni uşoare sau 
alergii de la muşcăturile de țânțari ori viespi, care, de altfel, se 
rezolvau uşor: „Copiii lucrau cu atâta pasiune, mâncau bine, 
aerul curat îi făcea să fie mai vioi, astfel ziua trecea repede și 
somnul era profund. A fost o reală călire fizică și intelectuală”.

apropo de alimentație... Unii participanți aveau temeri că 
bucatele ostăşeşti de campanie vor fi mai speciale, dar surpri-
ză... meniul a fost unul variat şi gustos, gătit de 3 soldați. Unul 
dintre ei, denis Bucarciuc, bucătar de meserie, a venit din 
Brigada de Infanterie motorizată din Bălți: „Mi-am propus să 
acumulez o nouă experiență culinară și, într-adevăr, aici am 
gătit griș dulce, papanași, gogoașe, clătite și alte bunătăţi”.

mâncare aleasă şi sănătoasă, program instructiv şi dis-
tractiv atractiv, formatori/voluntari inteligenți şi responsa-
bili - toate acestea au fost gândite cu mult timp înaintea ta-
berei însăşi. Inițiatorii proiectului „English summer camp” 
împreună cu formatorii americani au organizat pas cu pas 

fiecare zi, fără să omită vreun detaliu pentru ca beneficiarii 
să se simtă confortabil, să învețe cu plăcere şi să dorească să 
continue experiența.

Printre voluntarii americani au fost Howard şi Linda 
deunk, care au călătorit mult în lume, însă moldova i-a 
surprins prin străzi curate, mâncare gustoasă, transport 
accesibil, prețuri atractive şi mulți cunoscători ai limbii 
engleze: „Cât despre copiii de la tabără, aceștia sunt pur și 
simplu fantastici. I-am văzut atât de dornici de a ști și atât de 
respectuoși față de oamenii mai în vârstă, încât mi-aș dori să 
fiu cu ei tot timpul”. 

Prima tabără de engleză, la care au luat parte şi copiii mi-
litarilor a avut loc anul trecut. atunci s-au desfăşurat 2 ture şi 
ambele la tabără de vară a ministerului apărării, respectiv s-a 
majorat numărul participanților: de la 20 la 40, ceea ce a con-
stituit jumătate din numărul total. mai mult, copiii au cre-
at un club de Engleză şi pe parcursul anului de învățământ 
aceştia se întâlnesc, implicit cu americanii din moldova, par-
ticipă la diverse activități în limba engleză, fiind o alternativă 
eficientă de a menține şi dezvolta şi nivelul de cunoaştere a 
acestei limbi.

Liuba VIcOL

O altfel de şcoală... de engleză
n Septembrie este asociat, de regulă, cu şcoala, cu învăţătura, în general. Elevii şi 

părinţii, implicit cei militari, în această lună îşi organizează anul de învăţământ. Cele 
mai discutate subiecte sunt învăţătorii, disciplinele şi activităţile extracurriculare, ce 
urmează a fi experimentate.

Participanții, mai mari de 16 ani, au făcut engleză și 
din altă perspectivă - ca voluntari, ceea ce înseamnă 
că ei au însușit cum să-și organizeze propriul timp, 

dar și a celor mai mici, au creat jocuri, și diverse 
activități, toate în limba engleză.
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Ostaşii moldoveni din secolul al Xv-lea purtau atât 
cămăşi de zale de tip oriental, cât şi cămăşi de zale 

de tip occidental. 
cămaşa de zale de tip oriental era lucrată în inele mă-

runte, asemenea unui năvod metalic, dar şi mai grosolane, 
lucrate în atelierele locale prin ciocănirea metalului la cald. 
majoritatea din ele aveau şi glugă confecţionată, de aseme-
nea, din metal.

cămaşă de zale de tip  occidental, cu inele forjate, având 
ambele capete nivelate la suprafaţa inelului, unde devin pla-
te. La un inel se ataşau alte patru inele, fiecare dintre aces-
te patru inele fiind introdus la rându-i într-o suită de alte 
patru inele, astfel, că prin reluare se forma o reţea care da 
aspectul unui înveliş de solzi. aceste cămăşi erau destul de 
trainice. drept dovadă servindu-ne faptul că au reuşit să re-
ziste în timp, fiind îngropate în pământ.

Pentru a-i oferi acestei cămăşi o mai mare trăinicie dese-
ori peste ea, în părţile mai vulnerabile ale corpului cum ar fi 
regiunea abdomenului, toracică şi la coate se atârnau aplice 
metalice sau solzi de aramă în formă rombică, triunghiulară 
sau în formă de inimă. astfel de cămăşi de zale au fost des-
coperite în urma săpăturilor arheologice din regiunea cetăţii 
suceava şi datează cu perioada domniei lui Ştefan cel mare. 

de asemenea, putem constata că în perioada de refe-
rinţă păturile mai înstărite, care dispuneau de mai multe 
mijloace materiale, îşi puteau procura armuri şi armament 
asemănător sau pe potriva celui din înzestrarea armatelor 
medievale din Europa acelei epoci. 

Folosirea armurilor complete este confirmată de un do-
cument emis de Petru aron, care la 29 iunie 1456 promite 
regelui polon să-i trimită 400 de  suliţe sau de călăreţi cu 
suliţe  înarmaţi “cum se cuvine și ca de război cu zale cu cui-
rasă”. Zece ani mai târziu, Ştefan cel mare, cere de la vecini, 
platoşe şi cuirase în număr mare. În acest context este nece-
sar de menţionat că, conform izvoarelor istorice Ştefan cel 
mare trebuie să fi luptat în armură grea de fier împotriva 
lui Hroiot ungurul, deoarece cronica lui Ion neculce ni-l 
înfăţişează cu calul prăbuşit sub el în toiul bătăliei, urcând 
apoi pe calul scutelnicului Purice, numai cu ajutorul acestu-
ia, făcut movilă la picioarele domnului său, căci altfel n-ar fi 
putut sări în şa de greutatea îmbrăcămintei metalice.

alături de cămaşa de zale şi armurile grele moldovenii 
purtau pe cap diferite căşti şi coifuri. de cele mai dese ori la 
armură se purta casca de tip. astfel de căşti au fost desco-
perite la suceava.

de asemenea, erau folosite şi căşti de tip bassinet, în-
tâlnit pe unele gravuri ale vremii. are forma de “bassinet” 
evoluat, care închide tot capul, cu bot ascuţit şi guler. calo-
ta este prevăzută cu două bucăţi cu cârlig de închidere pe 
partea stângă. La aceste elemente putem presupune că mai 
existau perforaţii de aerisire şi vizoare. 

Un alt tip de căşti, purtat de cele mai dese ori la armurile 
uşoare sunt coifurile de tip calotă, numite în unele izvoare 
şi chivere, care erau de câteva tipuri.

Unele erau simple, cu calotă rotundă, traversată de o 
dungă pe mijloc.

de asemenea, se întâlnesc coifuri cu calotă rotundă prevă-
zute cu două nervuri centrale unite la vârf şi terminate cu ţui. 

altele aveau calotă ascuţită şi cu borurile răsfrânte în 
jos, asemănătoare celor din Franţa din perioada respectivă. 

Ea era aşezată pe cap peste gluga de zale şi, totodată, făcea 
legătură cu lamele de oţel amplasate în jurul gâtului în for-
mă de evantai şi erau lăsate pe spate.

aşa dar, armura completă era folosită mai rar. caracte-
ristic pentru această perioadă era utilizarea armurilor uşoa-
re, de cele mai multe ori de către cavalerie, ceea ce permitea 
să fie mult mai dinamică, fiind utilizată cu succes în opera-
ţiile de învăluire şi urmărire.

drept dovadă ne pot servi unele mărturii ale savantului 
dlugosz, care menţionează în lucrările sale că moldovenii 
“descălecând cu ușurinţă, cum e firea și datina acestui neam, 
acoperiţi cu frunze și crengi și luptând pe jos”, în caz de nevoie.

Pedestrimea, compusă în mare parte din ţărani şi care 
formau elementul de bază în oastea domnitorului, foloseau 
îmbrăcăminte confecţionată de ei însuşi, la fel ca şi majo-
ritatea armamentului, în cadrul gospodăriilor şi atelierelor 
meşteşugăreşti din satele lor. neavând întotdeauna armură 
metalică ei întrebuinţau haine căptuşite cu lână sau bumbac, 
ce aveau o grosime de 3-4 degete, având ţesături în iţe mai 
dese, mai ales la umeri, în regiunea abdomenului şi la coate, 
apoi cusută cu şireturi sau găietane la distanţă de un deget şi 
jumătate. Prin această îmbrăcăminte sabia trecea mai greu. 
culoarea hainelor era închisă, ceea ce dădea un aspect întu-
necos oastei, îngăduindu-i să se confunde cu terenul.

Evoluţia ulterioară  a evenimentelor istorice a demonstrat 
că în timpul domniei lui Ştefan cel mare “ţăranii liberi erau 
puterea vie a ţării, izbânda fusese adeseori smulsă prin avân-
tul și iniţiativa acestor războinici simpli, tot atât de rezistenţi 
ca și pedeștri și călăreţi” îmbrăcaţi în portul lor popular.

Iurie LIȘMAN
centrul de cultură și Istorie Militară

n Izvoarele istorice scrise, materialul 
iconografic şi sursele arheologice 
din secolele XV – XVI ne furnizează 
o documentare mai vastă asupra 
procesului dezvoltării artei militare. 
În lumina acestor documente ne vom 
opri la prezentarea unor aspecte ale 
armurilor militare purtate de către 
oştenii moldoveni din perioada de glorie 
a statului moldovenesc – secolele XV 
– XVI. Analizând izvoarele istorice ale 
timpului putem constata că în epoca lui 
Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare, 
când au fost puse bazele organismului 
militar, nu erau răspândite armurile 
grele, caracteristice statelor europene 
din acele timpuri, dar erau utilizate 
armurile uşoare, confecţionate din plăci 
metalice sau cămăşi de zale uşoare 

Cavaler în armură cu cască de fier tip „bassinet”Căști de tip 
„celata”

Coif de tip „calotă”

Sisteme de plăci metalice 
aplicat la cămașa de zale.

Inele de fier ce 
formau cămașa 
de zale

Tipuri de armuri ale oştenilor 
moldoveni din secolul al XV-lea
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Ostaşii moldoveni din secolul al Xv-lea purtau atât 
cămăşi de zale de tip oriental, cât şi cămăşi de zale 

de tip occidental. 
cămaşa de zale de tip oriental era lucrată în inele mă-

runte, asemenea unui năvod metalic, dar şi mai grosolane, 
lucrate în atelierele locale prin ciocănirea metalului la cald. 
majoritatea din ele aveau şi glugă confecţionată, de aseme-
nea, din metal.

cămaşă de zale de tip  occidental, cu inele forjate, având 
ambele capete nivelate la suprafaţa inelului, unde devin pla-
te. La un inel se ataşau alte patru inele, fiecare dintre aces-
te patru inele fiind introdus la rându-i într-o suită de alte 
patru inele, astfel, că prin reluare se forma o reţea care da 
aspectul unui înveliş de solzi. aceste cămăşi erau destul de 
trainice. drept dovadă servindu-ne faptul că au reuşit să re-
ziste în timp, fiind îngropate în pământ.

Pentru a-i oferi acestei cămăşi o mai mare trăinicie dese-
ori peste ea, în părţile mai vulnerabile ale corpului cum ar fi 
regiunea abdomenului, toracică şi la coate se atârnau aplice 
metalice sau solzi de aramă în formă rombică, triunghiulară 
sau în formă de inimă. astfel de cămăşi de zale au fost des-
coperite în urma săpăturilor arheologice din regiunea cetăţii 
suceava şi datează cu perioada domniei lui Ştefan cel mare. 

de asemenea, putem constata că în perioada de refe-
rinţă păturile mai înstărite, care dispuneau de mai multe 
mijloace materiale, îşi puteau procura armuri şi armament 
asemănător sau pe potriva celui din înzestrarea armatelor 
medievale din Europa acelei epoci. 

Folosirea armurilor complete este confirmată de un do-
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Pedestrimea, compusă în mare parte din ţărani şi care 
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îmbrăcăminte confecţionată de ei însuşi, la fel ca şi majo-
ritatea armamentului, în cadrul gospodăriilor şi atelierelor 
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ce aveau o grosime de 3-4 degete, având ţesături în iţe mai 
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apoi cusută cu şireturi sau găietane la distanţă de un deget şi 
jumătate. Prin această îmbrăcăminte sabia trecea mai greu. 
culoarea hainelor era închisă, ceea ce dădea un aspect întu-
necos oastei, îngăduindu-i să se confunde cu terenul.

Evoluţia ulterioară  a evenimentelor istorice a demonstrat 
că în timpul domniei lui Ştefan cel mare “ţăranii liberi erau 
puterea vie a ţării, izbânda fusese adeseori smulsă prin avân-
tul și iniţiativa acestor războinici simpli, tot atât de rezistenţi 
ca și pedeștri și călăreţi” îmbrăcaţi în portul lor popular.

Iurie LIȘMAN
centrul de cultură și Istorie Militară

n Izvoarele istorice scrise, materialul 
iconografic şi sursele arheologice 
din secolele XV – XVI ne furnizează 
o documentare mai vastă asupra 
procesului dezvoltării artei militare. 
În lumina acestor documente ne vom 
opri la prezentarea unor aspecte ale 
armurilor militare purtate de către 
oştenii moldoveni din perioada de glorie 
a statului moldovenesc – secolele XV 
– XVI. Analizând izvoarele istorice ale 
timpului putem constata că în epoca lui 
Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare, 
când au fost puse bazele organismului 
militar, nu erau răspândite armurile 
grele, caracteristice statelor europene 
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Pace prin caritate

Pe 5 5septembrie marcăm Ziua internaţiona-
lă a carităţii. organizația națiunilor Unite a înte-

meiat această campanie pentru a îndemna toate instituțiile 
internaționale şi regionale, societatea civilă să facă acțiuni de 
caritate, să fie mai sensibili şi solidari pentru a avea un mediu 
mai rezistent, mai coagulat, mai pacificator. 

militarii armatei naționale mereu au fost implicați în 
diverse activități filantropice cum ar fi acordarea ajutoa-
relor materiale pentru copiii cu dezabilități ai militarilor şi 
angajaților civili, pentru participanți şi văduve ale conflictu-
lui de pe nistru etc. Totodată, ministerul apărării are în tute-
lă Şcoala-internat pentru copii orfani şi rămaşi fără îngrijirea 
părinţilor din s. cărpineni, r-nul Hînceşti, respectiv multe 
din necesitățile instituției sunt asigurate de armată. Printre 
acestea au fost 2 maşini de spălat, 2 maşini de cusut, covoare 
pentru dormitoarele copiilor, o maşină de tuns iarba, o maşi-
nă de tocat carne pentru cantina şcolii şi echipament sportiv 
pentru întreg efectivul şcolii. La fel, la solicitare sunt oferite 
şi anumite servicii: de transport, de reparație ş.a. Evident, la 
orice sărbătoare militarii oferă daruri copiilor, ne-a informat 
locotenent-colonel marcel ciolpan, şef secţie protecţie soci-
ală J1 direcţie personal şi mobilizare.

Pe lângă acestea militarii iau parte la diverse proiecte so-
ciale naționale sau regionale, de exemplu, campania „masa 
Bucuriei” organizată de către misiunea socială „diaconia” a 
mitropoliei Basarabiei, cu ocazia sărbătorilor de Paşti.

o campanie de caritate masivă  este şi donarea de sânge. 
militarii donează sânge de la crearea structurii militare, iar 
numărul donatorilor de la an la an creşte. Bunăoară anul tre-
cut  s-au înregistrat 1100 donatori, iar în acest an acest nivel 
deja a fost depăşit. sângele este colectat atât pentru rezerva 
armatei, cât şi pentru necesitățile țării, ne-a comunicat şeful 
secţiei medico-militare, colonel sergiu cîrlan.

Echitate în diversitate

Pe 25septembrie marcăm Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități de auz. astfel de per-
soane nu pot activa ca militari în armata națională (an). În schimb, ele sunt apte pentru anumite 
munci ca funcționari. Bunăoară, în centru consultativ diagnostic (ccd) al an sunt 4 angajate cu 
deficiențe de auz, unele şi de vorbire. Toate activează ca infirmiere. sunt minuțioase şi responsabile față 
de muncă, ceea ce este apreciat, a menționat locotenent-colonel andrei marfin, şeful ccd.

maia Untilă, infirmieră în secția chirurgie, a venit la ccd acum 7 ani. Zi de zi dânsa luptă cu 
inamicii sănătății şi mereu curățenia devine învingătoare: „Noi persoanele cu handicap nu prea avem 
alegeri pentru un loc de muncă. Când s-a închis fabrica de creioane, unde am muncit de la absolvirea 
școlii, am găsit această ofertă după mai multe căutări. Aveam emoții la început, dar am făcut curat ca 
acasă și parcă toți sunt mulțumiți”.

apropo de şcoală ...  doamna maia era cea mai bună elevă la pregătirea militară şi cea mai rapidă 
la montarea şi demontarea armelor: „Mi-a plăcut milităria din școală și mă simt onorată să muncesc 
pentru cei, care ne apără pacea”.

Liuba VIcOL

Fără barbă în armată

Pe 77septembrie am celebrat Ziua mondială a bărbii. 
acest simbol al multor virtuți masculine este onorat încă 
din anii 800 d. Hr., printre primii fiind vikingii danezi. 
Însă, când e vorba de armată, regulile sunt împărțite. Bu-
năoară, în țările musulmane, dar şi în multe țări din Eu-
ropa ca danemarca, austria, Belgia, Germania persona-
lul militar are voie să poartă barbă, respectând anumite 
cerințe. alte armate, cum ar fi cele din sUa, India, Fin-
landa, Turcia, moldova, interzic prezența bărbii, excepție 
fiind cazurile legate de criteriul religios sau o problemă 
medicală. E vorba de un dress-code, un element de dis-
ciplină şi nu că ar împiedica cumva la pregătirea de luptă 
sau la antrenamente, poate numai la masca antigaz, susțin 
militarii. Regula „fără barbă” e acceptată fără echivoc chiar 
şi de cei, care preferă în concediu s-o poarte cu plăcere, 
cum e şi cazul colonelului Ruslan cojocaru: „Îmi las barbă 
doar când sunt în concediu ca să-i ofer posibilitatea pielii să 
se odihnească, în rest îmi place ca militarii să aibă un aspect 
îngrijit la serviciu.”

apropo, aparatul de ras electric a fost inventat în luna 
septembrie 1927 în armata sUa, mai exact de către locote-
nent–colonelul Jacob schick.
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medicală. E vorba de un dress-code, un element de dis-
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şi de cei, care preferă în concediu s-o poarte cu plăcere, 
cum e şi cazul colonelului Ruslan cojocaru: „Îmi las barbă 
doar când sunt în concediu ca să-i ofer posibilitatea pielii să 
se odihnească, în rest îmi place ca militarii să aibă un aspect 
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