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Ministrul Apărării Victor Gaiciuc,  
însoţit de comandantul Armatei Naţionale, 
general de brigadă Igor Gorgan şi factori  
de decizie din cadrul armatei, au efectuat  
mai multe vizite în unităţile militare  
ale Armatei Naţionale
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Militarii donează sânge  
şi salvează vieţi  
La iniţiativa Ministerului Apărării, şi Centrului 
Naţional de Transfuzie a Sângelui din Chişinău, 
a fost desfăşurată Campania de donare a 
sângelui pentru persoanele care au avut de 
suferit în urma accidentelor rutiere.
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Serviciului de informaţii  
şi contrainformaţii  
româno-rus (1917)    
După revoluţia din februarie din Rusia, 
guvernul român se afla într-o stare de 
incertitudine, apăruse semne de întrebare 
legate  de  acţiunile în continuare a noilor 
autorităţi ce au venit la putere în Petrograd, 
şi de faptul în ce  măsură sunt dispuşi să 
continue războiul. La 22 aprilie premierul 
român I. I. Brătianu, împreună cu generalul 
Constantin Prezan, au efectuat o vizită 
oficială  la Petrograd, unde au purtat un şir 
de tratative cu noul guvern rus. 
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Fiind ostaş, 
păduri  
cutreieram...
Menirea artistului e 
să surprindă, declara 
într-un interviu 
pictorul şi sculptorul 
Andrei Mudrea 

Cuprins

n oficial
Victor Gaiciuc – 
ministrul Apărării
Victor Gaiciuc, noul ministru al Apărării,  
a fost prezentat corpului de comandă al Armatei Naţionale  
de către Igor Dodon, Preşedintele Republicii Moldova, 
Comandant Suprem al Forţelor Armate. 
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Victor Gaiciuc –  
ministrul Apărării
Victor Gaiciuc, noul ministru al Apărării, a fost 

prezentat corpului de comandă al Armatei Naționale 
de către igor Dodon, Preşedintele republicii moldova, 
comandant suprem al Forţelor Armate. 

În carul ceremoniei, care a avut loc la sediul instituţiei 
de apărare, Preşedintele igor Dodon l-a felicitat pe Victor 
Gaiciuc cu ocazia numirii în funcţie, specificând că noul 
ministru este un profesionist, dispune de experienţă în 
domeniul apărării şi va avea tot sprijinul Preşedinţiei în 
realizarea obiectivelor pe care şi le-a propus.

La rândul său, noul ministru al Apărării a apreciat în-
crederea acordată de comandantul suprem şi a menţionat 
că împreună cu întreg efectivul Armatei Naţionale va de-
pune eforturi pentru dezvoltarea capabilităţilor de apărare 
şi soluţionarea problemelor sectoriale.

General de brigadă (r) dr. victor Gaiciuc este 
militar de formație și este absolventul Școlii 

superioare militare de aviație din Harkov, aca-
demiei de studii militar-politice din moscova și 
a nato defence college din roma. Și-a început 
cariera militară ca pilot de vânătoare în fosta ar-
mată sovietică, ulterior ajungând până la funcția 
de locțiitor comandant regiment de aviație. 
la baștină a revenit la finele lunii august 1993 și 
a deținut diferite funcții în direcția educație, șef 
al departamentului administrativ-militar, vice-
ministru al apărării. În perioada 19 aprilie 2001 
- 15 octombrie 2004 a mai deținut un mandat 
de ministru al apărării al republicii moldova în 
cadrul Guvernului tarlev. 
pe parcursul carierei sale a mai fost în funcții 
de deputat în parlamentul republicii moldova, 
ambasador al republicii moldova în regatul 
belgiei, în marele ducat de luxemburg și în re-
gatul ţărilor de Jos, reprezentant al republicii 
moldova la nato, consilier al președintelui re-
publicii moldova în domeniul apărării și secu-
rității naționale. secretar al consiliului suprem 
de securitate etc. 
este căsătorit, are 2 copii.
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Ministrul Apărării în inspecţia armatei

Pe parcursul vizitelor de documentare Victor Gaiciuc a 
apreciat starea tehnicii militare, precizând că urmea-

ză să se identifice surse pentru reparaţii curente şi capitale 
ale acesteia, în aşa mod ca armata să fie funcţională, capa-
bilă să-şi poată îndeplini în caz de necesitate misiunea con-
form destinaţiei.  

o atenţie deosebită oficialul militar a atras la calitatea 
hranei care ajunge pe masa ostaşului. În context, oficialul 
militar a spus că una din priorităţile sale de bază, în acest 
mandat, este ca militarul să fie pregătit, echipat şi hrănit 
conform cerinţelor actelor în vigoare. Numai atunci când va 
funcţiona această triadă vom putea aştepta randament de la 
ostaş şi armată.

În unităţile militare, Victor Gaiciuc a servit prânzul 
alături de ostaşi, pentru a aprecia din prima sursă calitatea 
hranei de pe mesele acestora, dar a şi discutat cu militarii 
în termen despre specificul serviciului militar, solicitând ca 
aceştia să vină cu propuneri pentru a face serviciul militar 
mai atractiv. În această ordine de idei, s-a remarcat că ideile 
viabile îşi vor găsi locul în proiectele de îmbunătăţire a ser-
viciului militar.

prioritățile din start: salarii și beneficii

Totul a început cu o şedinţă comună a efectivului mili-
tar din ministerul Apărării şi marele stat major. În cadrul 
acesteia ministrul Apărării Vcitor Gaiciuc a ţinut să-i infor-
mez pe toţi cei cu care urmează să lucreze în următoarea 
perioadă care sunt priorităţile şi acţiunile sale în calitate de 
ministru al Apărării. 

În context s-a specificat că îşi propune, pe lângă acţiu-
nile complexe de reformare a instituţiei, să acorde o atenţie 
deosebită protecţiei sociale a personalului militar şi civil. 
În ultimii ani, s-a înregistrat un exod al profesioniştilor din 
Armata Naţională. Şi asta pentru că militarii au cel mai mic 
salariu dintre toate structurile de forţă, nu au facilităţi în 
transportul public şi nu beneficiază de tratament balneo-
sanatorial, ceea ce, „din punctul meu de vedere, nu este co-
rect”, a precizat Victor Gaiciuc.

spre seară a avut, la ministerul Apărării, o întâlnire cu 
un grup de preoţi militari, cu care a discutat despre asistenţa 
religioasă în Armata Naţională. În discuţii s-a remarcat fap-
tul că educaţia moral-spiritual a efectivului este un domeniu 
important şi va avea parte de o atenţie deosebită din partea 
conducerii de vârf a ministerului Apărării.

n ministrul apărării victor 
Gaiciuc, însoțit de 
comandantul Armatei 
naționale, general de brigadă 
igor Gorgan și factori de 
decizie din cadrul armatei, au 
efectuat mai multe vizite în 
unitățile militare ale armatei 
naționale. acestea au avut 
scopul de aprecia starea de 
lucruri în armata națională 
și a stabili direcțiile ce 
necesită o atenție sporită din 
partea conducerii de vârf a 
ministerului apărării.
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o problemă importantă soluţionată în cadrul vizitei a fost 
cea legată de deplasarea efectivului din unitate spre oraş. În 
acest sens a fost identificat un mijloc de transport care urmea-
ză în zilele următoare să fie transferat în dotarea unităţii.

sănătății militarilor – atenție sporită
ministrul Apărării Victor Gaiciuc a efectuat o vizi-

tă de familiarizare şi la spitalului clinic militar central, 
unde a menționat efortul administrației spitalului pentru 
îmbunătățirea condițiilor de tratament ale bolnavilor şi a 
luat act de calitatea lucrărilor de reparație în diferite subdi-
viziuni ale spitalului.

colonel Vladimir Trofimov, şeful spitalului clinic mi-
litar central l-a informat pe ministrul Apărării despre pro-
blemele cu care se confruntă instituția medicală militară, 
specificând că medicii militari din subordine sunt gata să 
intervină la soluționarea problemelor de sănătate 24 de ore 
din 24. În context, s-a menționat necesitatea construcției 
unui bloc multietajat în locul celor şase existente, fapt ce va 
micşora cheltuielile de întreținere, dar şi va eficientiza acti-
vitatea spitalului. Victor Gaiciuc a optat pentru un studiu de 
fezabilitate şi modalități pentru a soluționa problema.

o problemă abordată în cadrul vizitei a fost cea legată 
de exodul masiv de personal medical din instituțiile din țară 
şi din spitalul clinic militar central, în special, a personalu-
lui medical inferior. ministrul Apărării a promis implicarea 
personală pentru menținerea efectivului de militari prin 
îmbunătățirea pachetului social pentru aceştia.

accentele educației militar-patriotice
comandamentul superior al armatei s-a deplasat şi la Ba-

talionul de Artilerie „Prut”, dislocat în garnizoana Ungheni. 
oficialii au urmărit un marş al tehnicii militare din dotare, 
desfăşurat la centrul de instrucție al batalionului, şi au discu-
tat cu efectivul unității despre problemele legate de protecția 
socială, inclusiv salarizarea şi asigurarea cu spațiu locativ.

Totodată, Victor Gaiciuc şi generalul Gorgan s-au întâl-
nit cu veteranii batalionului de artilerie şi cu vicepreşedintele 
consiliului raional Ungheni, Vasile Lupu, pentru a aborda 
implicarea militarilor rezervişti la educația militar-patri-
otică a tinerei generații şi aspectele cooperării unităţii cu 
administrația publică locală.

vizitele vor continua, evident și soluțiile...
scopul tuturor acestor vizite de lucru a fost inspectarea 

unităţilor militare şi identificarea problemelor, care afectea-
ză îndeplinirea misiunilor stabilite de comandamentul Ar-
matei Naţionale.

Victor Gaiciuc a avut întâlniri cu efectivul militar şi civil 
din cadrul subdiviziunilor, pe care i-a asigurat de sprijinul 
conducerii instituţiei, menţionând că va depune eforturi 
pentru identificarea unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii 
vieţii personalului, infrastructurii şi a stării tehnicii militare 
din dotare. Doar astfel Armata Naţională va reuşi să-şi în-
deplinească misiunile, conform destinaţiei. 

Locotenent-colonel Sergiu LECA

vizită la infanteriștii sudici
Vizita în Brigada iii infanterie moto de la cahul a co-

incis cu desfăşurarea aplicaţiilor „cetatea de sud 2019”. 
Folosindu-se de ocazia aflării sale în garnizoana cahul, 
ministrul Apărării Victor Gaiciuc a hotărât să inspecteze şi 
Brigada „Dacia”.

oficialul militar s-a  documentat cu infrastructura uni-
tăţii - cantina, grupurile sanitare, cazărmile, sălile de instru-
ire şi parcul auto, a discutat cu militarii unităţii militare des-
pre problemele cu care se confruntă şi le-a promis că va face 
tot posibilul pentru a le soluţiona în cel mai scurt timp.

În discuţie cu militarii, Vicotr Gaiciuc a precizat  că toa-
te concluziile şi propunerile le va prezenta prim-ministrului 
şi vor încerca împreună să identifice soluţii pentru îmbună-
tăţirea situaţiei.

agendă continuă la rachetiștii din durlești...
ministrul Apărării Victor Gaiciuc a mers şi la regimen-

tul de rachete Antiaeriene, unde s-a familiarizat cu infra-
structura unităţii militare, cu condiţiile de serviciu şi trai ale 
efectivului, a inspectat tehnica militară din dotarea unităţii. 

Şeful instituţiei naţionale de apărare a inspectat tehnica 
militară din dotare şi au fost stabilite sarcini pentru redre-
sarea situaţiei. Victor Gaiciuc a discutat cu militarii şi i-a 
asigurat că este la curent cu principalele probleme cu care se 
confruntă aceştia şi le-a confirmat că va depune maximum 
efort pentru soluţionarea lor în termeni proximi. 

La finalul vizitei, ministrul Apărării a avut o discuţie cu 
efectivul, în cadrul căreia s-au abordat rigorile serviciului 
militar şi a asigurat militarii în termen că ei constituie prio-
ritatea conducerii de vârf a ministerului Apărării.

 

... Și soluții pentru cei de la băcioi
Ulterior ministrul Apărării Victor Gaiciuc, însoţit de 

comandantul Armatei Naţionale, general de brigadă igor 
Gorgan au vizitat şi una dintre subunităţile regimentului de 
rachete Antiaeriene. Ei s-au familiarizat cu infrastructura 
unităţii militare, condiţiile de trai şi instruire a efectivului. 
Pentru redresarea situaţiei s-a specificat că se vor identifica 
surse pentru reparaţia tehnicii şi se vor moderniza sistemele 
de luptă existente.

ministrul Apărării a asigurat efectivul subunităţii că 
actualmente se identifică modalităţi pentru a majora sala-
riul militarilor prin contract cu 10-20 la sută. s-a specifi-
cat şi faptul că despre problema defavorizării categoriilor 
de subofiţeri, şi sergenţi în urma intrării în vigoare a Legii 
270/2018 a fost informat atât comandantul suprem, cât şi 
prim-ministru, iar soluţiile viabile ar stopa exodul militari-
lor din Armata Naţională.

Scopul tuturor acestor vizite de lucru 
a fost inspectarea unităţilor militare şi 

identificarea problemelor, care afectează 
îndeplinirea misiunilor stabilite de 

comandamentul Armatei Naţionale
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În cadrul evenimentului, militarii batalionului 
de infanterie şi cei ai batalionului de artilerie 

din cadrul Brigăzii „Dacia” au executat trageri din ar-
mamentul uşor şi greu de infanterie, tunurile antitanc 
mT-12 şi instalaţiile antiaeriene ZU 23-2. De asemenea, 
au fost utilizate mijloacele blindate TAB-71 m, mTLB, 
maşinile militare de transport de tip UrAL şi plantato-
rul de mine tractat PmZ-4.

Programul antrenamentelor a inclus şi revista de front 
a tehnicii militare, briefingul de informare despre exerci-
ţiu şi acţiunile efectivului conform situaţiei tactice. La fi-
nalul exerciţiului, Preşedintele igor Dodon a mulţumit 
ofiţerilor şi ostaşilor pentru măiestria de care au dat do-
vadă şi obţinerea rezultatelor bune în cadrul exerciţiului.

„Armata Naţională a fost şi rămâne a fi una din in-
stituţiile fundamentale ale statului, care îi apără suvera-
nitatea, independenţa şi integritatea teritorială. Vom în-
treprinde toate măsurile pentru a asigura buna activitate 
a armatei, inclusiv cu privire la remunerarea angajaţilor 
acesteia” a spus comandantul suprem.

n În prezenţa Preşedintelui Republicii Moldova, 
Comandant Suprem al Forţelor Armate  
Igor Dodon, ministrului Apărării Victor 
Gaiciuc, şefului Marelui Stat Major, general 
de brigadă Igor Gorgan şi corpului de comandă 
al Armatei Naţionale,  s-a încheiat exerciţiul 
tactic cu trupe în teren „Cetatea de Sud 2019”. 
Exerciţiul desfăşurat la Cahul  se află la prima 
ediţie şi s-a finalizat cu trageri de luptă.

Exerciţiu de amploare la sudul ţăriiArmata Naţională a fost 
şi rămâne a fi una din instituţiile 

fundamentale ale statului, care 
îi apără suveranitatea, independenţa 

şi integritatea teritorială.

Igor DoDoN
Comandant Suprem  

al Forţelor Armate

La rândul său, ministrul Apărării Victor Gaiciuc a apreciat 
prestaţia militarilor, remarcând pregătirea excelentă a efectivu-
lui participant la „cetatea de sud 2019”. ministrul Apărării s-a 
referit şi la profesionalismul comandanţilor, implicaţi în pre-
gătirea şi desfăşurarea antrenamentelor. „Împreună, cu preci-
zie, determinare şi motivaţie, ne-aţi lăsat impresia că puteţi în-
deplini misiunile stabilite de comandamentul unităţii şi Armatei 
Naţionale”, a menţionat Victor Gaiciuc.

comandantul Batalionului  31 infanterie motorizată din 
cadrul Brigăzii a 3-a, locotenent-colonel Vladimir  covalenco 
a specificat că accentul s-a pus pe dezvoltarea capabilităţilor 
efectivului pentru îndeplinirea misiunilor şi sarcinilor pe timp 
de pace, în situaţii de criză sau la acţiuni antiteroriste.
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Împreună, cu precizie, determinare 
şi motivaţie, ne-aţi lăsat impresia 

că puteţi îndeplini misiunile 
stabilite de comandamentul unităţii 

şi Armatei Naţionale.
Victor GAICIuC  

ministrul Apărării

„În cadrul acestui exerciţiu au fost antrenate acţiuni-
le pe timp de luptă şi în special sprijinul prin intermediul 
pieselor de artilerie, respingerea atacului aerian, sprijinul 
geniu şi cel logistic. Exerciţiul dat a oferit soldaţilor posibi-
litatea de a antrena capabilităţile de a conduce mijloacele 
de transport militar, precum şi acţiunea lor sub comanda 
superiorilor.”

Exerciţiul „cetatea de sud 2019” s-a desfăşurat în pe-
rioada 14-26 noiembrie curent şi a avut drept obiectiv 
dezvoltarea capabilităţilor efectivului pentru îndeplinirea 
misiunilor şi sarcinilor pe timp de pace, în situaţii de cri-
ză sau la acţiuni antiteroriste.

Printre participanţii la acest exerciţiu sunt şi militari în 
termen, care ne-au afirmat plini de entuziasm că practica 
acumulată la acest exerciţiu le va prinde bine în unitate.

„În cadrul acestui exerciţiu am executat funcţia de co-
mandant grupă din cadrul batalionului 31. Am avut drept 
scop primordial, la aceste aplicaţii, de a respinge atacul ad-
versarului care, conform scenariului, încearcă să destabilize-
ze hotarele ţării. Ca ulterior să trecem în ofensivă pentru a 
nimici inamicul rămas” a relatat soldat Grigore macovei.

La rândul său, soldat mihail Antonov susţine urmă-
toarele: „Exerciţiul dat are beneficii pentru efectivul brigă-
zii. În deosebi pentru sporirea nivelului de pregătire profe-
sională şi înţelegere a specificului procedeelor de trecere din 
luptă defensivă în cea ofensivă. Modul de interacţiune cu 
celelalte subunităţi precum şi susţinerea prin intermediul 
focului care la rândul său ajută la evacuarea răniţilor de 
pe câmpul de luptă.”

Antrenamentele fac parte din planul pregătirii de lup-
tă al Armatei Naţionale pentru anul curent şi reprezintă 
un element important în sistemul de instruire al Armatei 
Naţionale, care contribuie la menţinerea unui nivel optim 
al pregătirii profesionale a militarilor şi al capacităţii de lup-
tă a subunităţilor.

Tot în aceeaşi zi, ministrul Apărării a efectuat o vizi-
tă de inspecţie în Brigada „Dacia”, pentru a se documenta 
cu activitatea şi infrastructura unităţii.

Locotenent Gheorghe GuRĂu

Antrenamentele fac parte din planul pregătirii 
de luptă al Armatei Naţionale pentru anul curent 

şi reprezintă un element important în sistemul 
de instruire al Armatei Naţionale
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Prezent la eveniment, Preşedintele republicii moldova, 
comandant suprem al Forțelor Armate igor Dodon a 

venit cu un mesaj de felicitare adresat ostaşilor care recent 
au depus jurământul militar. „Stimaţi soldaţi, sunt convins 
că depunerea jurământului a fost pentru fiecare dintre voi un 
moment plin de emoţii. Încadrarea în serviciul militar, mar-
chează cu adevărat o nouă etapă în viaţa dumneavoastră. 
Armata Naţională a devenit o a doua familie. Astăzi v-aţi 
asumat cu demnitate poate cea mai importantă responsabi-
litate faţă de ţară, faţă de popor, faţă de părinţi - acea de a 
apăra Patria chiar şi cu preţul propriei vieţi”.

În mesajul de felicitare, ministrul Apărării Victor Gai-
ciuc a îndemnat militarii să asculte de superiori, invocând 
experienţa acestora.

„Vă îndemn dragi ostaşi să-i ascultaţi pe comandanţii 
voştri, să le urmaţi exemplu şi împreună cu ei să contribuiţi 
la dezvoltarea instituţiei de apărare. Ei sunt cei care au învă-
ţat arta militară şi au testat-o pe poligoanele de instrucţie ale 
Armatei Naţionale, la exerciţii multinaţionale şi în misiunile 
internaţionale de menţinere a păcii. Acolo s-au remarcat ca 
adevăraţi profesionişti. Oameni de la care într-adevăr avem 
ce învăţa.”

soldat Andrei Duducan, încă de mic a fost pasionat de 
arme şi jocuri de-a războiul. Tânărul de 19 ani, din chişi-
nău a fost tot timpul la curent cu noutăţile de la ministerul 
Apărării. Ba mai mult, din dorinţa de a deveni cât mai repe-
de ostaş al ţării, prima tentativa de a se încorpora a făcut-o 
încă la 17 ani, povesteşte băiatul.

„La vârsta de 17 ani am decis să îndeplinesc serviciul 
militar, însă când am ajuns la Centrul Militar Teritorial mi-
au spus că încă e prea devreme şi să vin când voi împlini 18 
ani. După ce am primit citaţia oficială am plecat la armată. 
M-am adaptat uşor la modul de viaţă militar şi chiar sunt 
mulţumit că am ajuns acolo unde sunt acum. Am fost la po-
ligon unde am trăit o gamă de emoţii nemaipomenite. La în-
toarcerea din poligon am decis ferm să rămân în continuare 
pentru a îndeplini serviciul militar pe bază de contract.”

Novicii de ieri au depus  
jurământul militar în faţa celor  

pe care îi vor apăra

Jurăm, Jurăm, Jurăm!
n În urmă cu 4 săptămâni, 300 de tineri au intrat pe poarta Brigazii ,,Ştefan cel Mare’’. 

Acum, după o instruire riguroasă, ei sunt pregătiţi pentru ca să-şi îndeplinească 
misiunea datorită căreia s-au alăturat forţelor armate. Noi i-am vizitat la depunerea 
jurământului militar pentru a vedea cum s-au adaptat tinerii ostaşi la condiţiile vieţii 
de cătănie şi ce au reuşit să înveţe din militărie. 

Astăzi v-aţi asumat cu demnitate poate tocmai cea 
mai importantă responsabilitate faţă de ţară, faţă de 

popor, faţă de părinţi - acea de a apăra Patria chiar şi 
cu preţul propriei vieţi.
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Prima săptămână a fost ceva aparte, pentru că nu era 
obişnuit să stea departe de familie şi prieteni, dar cu puţin 
efort şi sprijinul comandanţilor, s-a adaptat ne mărturiseşte 
soldatul Valentin Botezatu. A început să cunoască oameni 
noi, să relaţioneze  şi să se simtă în largul său, ca acasă.

„Am venit la armată fiind îndrumat în special de către 
tatăl meu care, la rândul său, şi el a făcut armata, dar şi din 

propria dorinţă. Perioada de adaptare la noul regim a fost 
treptată. Ca şi orice recrut nu înţelegi din prima de ce este ne-
voie să faci sau cum, însă străduinţa este răsplătită ca atare.”

Adaptarea la noul stil de viaţă poate fi o provocare 
pentru unii dintre tinerii veniţi la cătănie. Deşteptarea 
devreme, înviorarea, servitul mesei la ore exacte, ordine 
executate întocmai, instrucţia de front şi timpul suplimen-
tar dedicat pregătirii individuale sunt doar câteva dintre 
lucrurile pe care tinerii ostaşi trebuie să le aibă în vedere, 
ne comunică soldatul oleg Boneriuc. A fost şcolit în italia, 
dar a revenit în Patrie pentru a îndeplini serviciul militar 
în termen.

„Am venit în armată ca să îmi îndeplinesc datoria faţă 
de Patrie. Primele zile erau pline de emoţii. Tot timpul era 
ceva nou, ceva diferit de viaţa civilă. Acelaşi regim strict de 
activităţi necesită o pricepere care poate fi obţinută doar prin 
antrenamente continue.”

completarea cu efectiv a forţelor destinate apărării naţi-
onale se efectuează conform principiului mixt în baza obli-
gaţiunii militare şi a încadrării benevole prin contract. De 
menţionat, că serviciul militar în termen durează 12 luni.

Locotenent Gheorghe GuRĂu
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În prima jumătatea anului 
2019, în urma accidentelor 

rutiere au decedat 

       104 persoane,  

      1303 au fost traumate. 

potrivit unui raport oms, 
republica moldova se află  
pe locul 10 în rândul țărilor 
din europa și asia centrală 
după numărul de decese  

în accidente rutiere
!

Participând la această campanie, şeful marelui stat ma-
jor al Armatei Naţionale, comandant al Armatei Naţionale, 
igor Gorgan a declarat următoarele: „Acest eveniment are 
o importanţă majoră pentru societatea noastră şi în special 
pentru persoanele care au avut de suferit în urma accidente-
lor rutiere din ultimul timp, fiindcă, după cum ştim cu toţii, 
misiunile de bază ale militarilor sunt apărarea integrităţii te-
ritoriale a statului şi ajutorul populaţiei în momentele dificile. 
Şi acest gest în care s-au mobilizat militarii, constituie o mână 
de ajutor pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova”.

Potrivit şefului secţiei medico-militare al Armatei Naţi-
onale, colonel medic sergiu cîrlan, campania dată este foar-
te binevenită. În primul rând pentru a îndemna societatea să 
se alăture campaniei şi pentru a realiza fapte mărinimoase.

„Această campanie a fost demarată de comun acord cu 
Centrul Naţional de Transfuzie, ceea ce a şi făcut posibilă 
această acţiune de caritate. De regulă, participăm odată la 
două luni la astfel de campanii naţionale. Specificul milităresc 
însă nu de fiecare dată permite astfel de mobilizări majore. 
Fiecare donator în parte, însă, cunoaşte ferm că atunci când 
donează sânge el salvează viaţa celui care are nevoie. Suplini-
rea rezervelor de sânge de asemenea constituie unul din obiec-
tivele pe care noi le-am urmărit în această campanie”.

militarii care donează sânge afirma că sunt mândri de 
gestul făcut şi nu aşteaptă remunerare în schimb, deoarece 
o fac din chemarea de a face un bine celor aflaţi în difi-
cultate.

„De fiecare dată vin şi donez sânge din propria iniţia-
tivă. Sunt convins că fapta mea poate salva viaţa altui om. 
Sunt sigur că persoana care a avut necazul şi are nevoie ur-
gent de transfuzie, deşi nu mă cunoaşte personal, îmi este 
oarecum recunoscătoare. Deşi am la activ doar 7 donări de 
sânge, nu am de gând să mă opresc aici”, încheie plutonier 
marcel Dodon.

Plutonier Alexandru Gurduială, la fel, este mândru 
că a participat la această acţiune de solidaritate ,,Mă 
simt foarte bine atunci când vin să donez sânge fiindcă 
îmi place să ajut oamenii şi nu pot sta deoparte. Donez 
sânge pentru domnişoara Cristina din Ceadîr-Lunga care 
a nimerit în accident rutier. În opinia mea donarea de 
sânge este o acţiune demnă de urmat. Actualmente am 15 
donări şi mă mândresc cu asta. Oricine poate fi donator 
dacă întruneşte parametrii solicitaţi de Centrul Naţional 
de Transfuzie.

militarii Armatei Naţionale mereu sunt gata să ajute 
populaţia civilă în orice situaţie, fiindcă şi astfel pot răs-
plăti încrederea acordată în apărarea statului şi integrităţii 
teritoriale.

Amintim că, anual la centrul Naţional de Transfuzie a 
sângelui participă circa 1300 de militari din toate unităţile 
militare, iar scopul primordial al acestor campanii este su-
plinirea rezervelor de sânge necesare.

Locotenent Gheorghe GuRĂu

... acest gest în care s-au mobilizat 
militarii, constituie o mână 

de ajutor pentru toţi cetăţenii 
Republicii Moldova

militarii Armatei Naţionale dau dovadă de solidaritate şi de fie-
care dată sunt gata să contribuie la o a doua şansă la viaţă. Pe 

lângă campaniile de donare a sângelui la care participă cu regulari-
tate, aceştia sunt receptivi şi la solicitările de ajutor venite din partea 
societăţii. ofiţerii şi subofiţerii, împreună cu generalul de brigadă 
igor Gorgan, comandant al Armatei Naţionale, au răspuns la apelul 
lansat pe reţelele de socializare de către familia unei tinere, rănită în 
accidentul de la ceadîr-Lunga şi au donat sânge. Voluntarii au mers 
la centrul de Transfuzie a sângelui unde au oferit o şansă la viaţă 
persoanelor aflate în dificultate.

La iniţiativa Ministerului Apărării, şi Centrului Naţional de Transfuzie a Sângelui  
din Chişinău, a fost desfăşurată Campania de donare a sângelui pentru persoanele  

care au avut de suferit în urma accidentelor rutiere

Militarii donează sânge  
şi salvează vieţi
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Şi asta nu e tot. Periodic sergentul 
mudrea evada în mijlocul pădurii, încin-
gea un rug şi medita: „Auzeam cum mă 
strigă colegii, şefii, ştiam ce mă aşteaptă 
(până la 10 nopți la răcoare), dar mă 
simțeam liber, măcar o oră, cu lumina 
focului în fata şi eram fericit. Aveam ne-
voie de aceste stări, căci prea bruscă a fost 
ruptura - de la libertate la condiții foarte 
dure, într-o viață semisălbatică”. cu toate 
acestea, avea grijă să le dea lecții de bună 
purtare celor 10 soldați din subordinea 
sa şi să creeze o atmosferă feerică, plină 
de culori, în special, la sărbătorile de iar-
nă, ceea ce probabil, l-a făcut să fie mai 
puțin cazon, dar carismatic.

În timpul serviciului militar a elabo-
rat o serie de schițe, desene în format mic, 
inclusiv cu tema păcii, ce mai apoi s-au 
transformat în lucrări şi a primit prima 
apreciere din partea idolului său, mihai 
Grecu. Încurajarea îndrumătorului şi 
circumstanțele familiale (mama decedase, 
tatăl era bolnav) l-au făcut să uite de visul 
de a studia la Academia de arte din mos-
cova şi a aplicat cele însuşite la colegiul de 
arte şi în armata nocturnă - aici, acasă.

Artistul plastic Andrei mudrea cre-
ează neîncetat de mai bine de 40 de ani, 
dar niciodată la fel, experimentează me-
reu, munceşte în serie şi la finalul fiecă-
reia ne bucură cu câte o expoziție. cea 
din urmă „raze de lumină” înserează şi 
sculpturile despre care am menționat la 
începutul articolului. Prin aceste creații 
maestru „se ia de piept” cu Picasso: „Pri-
ma scânteie a fost în 1990 la Paris, la Mu-
zeul Picasso. Acolo am văzut adevărata 

pictură modernă şi s-a produs o revoluție 
în conceptul meu asupra artei, iar sculp-
turile lui Picasso pur şi simplu m-au uluit 
- simple, create din nimic, dar ca simbo-
luri - extraordinare. De atunci tot merg 
pe direcţia acestui concept şi am creat o 
mulțime de sculpturi de numai am loc 
pentru ele”.

A venit şi timpul să cunoaştem po-
vestea câtorva sculpturi militare, plăs-
muite fără a lua în calcul timpul şi banii 
investiți în ele, mărturiseşte creatorul:

Ostaşul - este format din obiecte de 
artă populară: fus, pieptene de scărmă-
nat lâna, piese din războiul de țesut, astfel 
am creat un simbol al meşterului popu-
lar, care a luptat pentru tot ce e frumos or 
neamul nostru nu poate trăi dacă nu face 
ceva frumos.

Maşina blindată - s-a născut fără să 
fie plănuită, am pornit de la un detaliu 
mic, pe parcurs s-a conturat ideea unei 
maşini militare şi am obținut această sur-
priză. Farmecul artei adevărate este să 
nu repete natura, aşa că această maşină 
a ajuns să fie una gri şi nu verde.

Calul Troian - inițial a fost ca o 
dedicație - căderea Troiei, dar la un mo-
ment dat mi-am dat seama că nu vreau 
o copiere a momentului istoric şi mi-am 
propus să introduc o conotație mai mo-
dernă. În ajutor mi-a venit nepoțelul 
meu, Cristian, care a venit cu o piesă de 
calculator şi am îmbrăcat calul integral 
cu astfel de piese. Morala e că noi am pri-
mit în case computerul, care e tot un fel de 
Cal Troian şi dacă nu îl controlăm, nu se 
ştie cu ce ne alegem în final.

Buldozerul -  a fost dedicat unui 
eveniment mai trist din 1974, când mai 
mulți artişti şi-au etalat lucrările non 
conformiste în aer liber la Moscova. Toate 
lucrările au fost nimicite de trei buldoze-
re. În amintirea lor am creat această lu-
crare de meditat pentru vizitatori şi am 
găsit oportun să lipesc pe ea catarama 
de la uniforma mea militară. De altfel, a 
fost ultimul obiect din armată, folosit în 
creațiile mele.

Lucrările cu tematică militară au fost 
prezente atât la expoziția „raze de lumi-
nă”, vizitată de militarii din Batalionul de 
Gardă, Batalionul 22 de menținere a pă-
cii şi regimentul rachete Antiaeriene, 
cât şi la atelierul de creație al maestrului 
Andrei mudrea, ce se va redeschide în 
primăvara anului viitor.

Liuba VICoL

Da, maestrul emerit în arte, Andrei mudrea, a 
făcut armată... doi ani, dintre care jumătate de 

an la Şcoala de sergenți din Eupatoria şi apoi în ba-
talionul X din Ucraina.... într-o pădure, departe de 
civilizație, unde se sufoca: „De două ori pe an eram 
scoşi din pădure, direct în pustiu ca să împuşcăm. 
Totodată, la capitolul cultură se simțea un gol pro-
fund. Am impresia că principiul de atunci era de a 
ține lumea în întuneric, oamenii care gândesc nu-şi 
aveau locul. Cumva îi invidiez pe ostaşii de azi, care 
au posibilitatea să viziteze muzee, teatre, expoziții 
pentru că armata trece, dar omul rămâne şi e apre-
ciabil că serviciul militar are grijă de sufletul omului, 
să-l facă să vibreze la frumos”.

sufletul nestăvilit de artist l-a provocat des pe 
sergentul mudrea să încalce regulile din unitate 
şi chiar dacă era conştient de consecințe, mergea 
în căutarea Razei de lumină: „Mi-am folosit stro-
pul de talent, dat de Dumnezeu şi lucram noaptea. 
Mă duceam la baie sau în alte locuri mai ascunse şi 
pe furiş citeam şi desenam. Prietenii îmi trimiteau 
cărți, uneori mai rugam ofițerii să-mi aducă cărți 
din biblioteca publică şi nu am lăsat nici o clipă din 
cei doi ani să treacă inutil. Am trăit cu frumosul şi 
acesta m-a salvat”. 

Fiind ostaş,  
  păduri cutreieram...
n Menirea artistului e să surprindă, declara într-

un interviu pictorul şi sculptorul Andrei Mudrea. 
Vizitând în una din zile galeria maestrului m-au 
surprins lucrările, create din piese ale unor obiecte 
de lume uitate şi mai ales, sculpturile cu tematică 
patriotică. Să vedeţi ce bine şi impetuos arată 
Steagurile de luptă, Ostașul, Gladiatorul, Calul 
Troian, Mașina blindată ş.a., printre celelalte lucrări 
dedicate cerului, fenomenelor sau oamenilor, cât 
şi printre picturile în stil modernist. Imediat mi-am 
dorit să cunosc povestea fiecărei sculpturi şi omul, 
care le-a dat viaţă. Mă întrebam de ce acest artist 
plastic, care nu are nimic în comun cu armata, şi-a 
îndreptat, totuşi, atenţia, spre acest domeniu?  
Oare a făcut dânsul serviciul militar?  
Oare l-a marcat cumva experienţa militară?
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Şi asta nu e tot. Periodic sergentul 
mudrea evada în mijlocul pădurii, încin-
gea un rug şi medita: „Auzeam cum mă 
strigă colegii, şefii, ştiam ce mă aşteaptă 
(până la 10 nopți la răcoare), dar mă 
simțeam liber, măcar o oră, cu lumina 
focului în fata şi eram fericit. Aveam ne-
voie de aceste stări, căci prea bruscă a fost 
ruptura - de la libertate la condiții foarte 
dure, într-o viață semisălbatică”. cu toate 
acestea, avea grijă să le dea lecții de bună 
purtare celor 10 soldați din subordinea 
sa şi să creeze o atmosferă feerică, plină 
de culori, în special, la sărbătorile de iar-
nă, ceea ce probabil, l-a făcut să fie mai 
puțin cazon, dar carismatic.

În timpul serviciului militar a elabo-
rat o serie de schițe, desene în format mic, 
inclusiv cu tema păcii, ce mai apoi s-au 
transformat în lucrări şi a primit prima 
apreciere din partea idolului său, mihai 
Grecu. Încurajarea îndrumătorului şi 
circumstanțele familiale (mama decedase, 
tatăl era bolnav) l-au făcut să uite de visul 
de a studia la Academia de arte din mos-
cova şi a aplicat cele însuşite la colegiul de 
arte şi în armata nocturnă - aici, acasă.

Artistul plastic Andrei mudrea cre-
ează neîncetat de mai bine de 40 de ani, 
dar niciodată la fel, experimentează me-
reu, munceşte în serie şi la finalul fiecă-
reia ne bucură cu câte o expoziție. cea 
din urmă „raze de lumină” înserează şi 
sculpturile despre care am menționat la 
începutul articolului. Prin aceste creații 
maestru „se ia de piept” cu Picasso: „Pri-
ma scânteie a fost în 1990 la Paris, la Mu-
zeul Picasso. Acolo am văzut adevărata 

pictură modernă şi s-a produs o revoluție 
în conceptul meu asupra artei, iar sculp-
turile lui Picasso pur şi simplu m-au uluit 
- simple, create din nimic, dar ca simbo-
luri - extraordinare. De atunci tot merg 
pe direcţia acestui concept şi am creat o 
mulțime de sculpturi de numai am loc 
pentru ele”.

A venit şi timpul să cunoaştem po-
vestea câtorva sculpturi militare, plăs-
muite fără a lua în calcul timpul şi banii 
investiți în ele, mărturiseşte creatorul:

Ostaşul - este format din obiecte de 
artă populară: fus, pieptene de scărmă-
nat lâna, piese din războiul de țesut, astfel 
am creat un simbol al meşterului popu-
lar, care a luptat pentru tot ce e frumos or 
neamul nostru nu poate trăi dacă nu face 
ceva frumos.

Maşina blindată - s-a născut fără să 
fie plănuită, am pornit de la un detaliu 
mic, pe parcurs s-a conturat ideea unei 
maşini militare şi am obținut această sur-
priză. Farmecul artei adevărate este să 
nu repete natura, aşa că această maşină 
a ajuns să fie una gri şi nu verde.

Calul Troian - inițial a fost ca o 
dedicație - căderea Troiei, dar la un mo-
ment dat mi-am dat seama că nu vreau 
o copiere a momentului istoric şi mi-am 
propus să introduc o conotație mai mo-
dernă. În ajutor mi-a venit nepoțelul 
meu, Cristian, care a venit cu o piesă de 
calculator şi am îmbrăcat calul integral 
cu astfel de piese. Morala e că noi am pri-
mit în case computerul, care e tot un fel de 
Cal Troian şi dacă nu îl controlăm, nu se 
ştie cu ce ne alegem în final.

Buldozerul -  a fost dedicat unui 
eveniment mai trist din 1974, când mai 
mulți artişti şi-au etalat lucrările non 
conformiste în aer liber la Moscova. Toate 
lucrările au fost nimicite de trei buldoze-
re. În amintirea lor am creat această lu-
crare de meditat pentru vizitatori şi am 
găsit oportun să lipesc pe ea catarama 
de la uniforma mea militară. De altfel, a 
fost ultimul obiect din armată, folosit în 
creațiile mele.

Lucrările cu tematică militară au fost 
prezente atât la expoziția „raze de lumi-
nă”, vizitată de militarii din Batalionul de 
Gardă, Batalionul 22 de menținere a pă-
cii şi regimentul rachete Antiaeriene, 
cât şi la atelierul de creație al maestrului 
Andrei mudrea, ce se va redeschide în 
primăvara anului viitor.

Liuba VICoL

Da, maestrul emerit în arte, Andrei mudrea, a 
făcut armată... doi ani, dintre care jumătate de 

an la Şcoala de sergenți din Eupatoria şi apoi în ba-
talionul X din Ucraina.... într-o pădure, departe de 
civilizație, unde se sufoca: „De două ori pe an eram 
scoşi din pădure, direct în pustiu ca să împuşcăm. 
Totodată, la capitolul cultură se simțea un gol pro-
fund. Am impresia că principiul de atunci era de a 
ține lumea în întuneric, oamenii care gândesc nu-şi 
aveau locul. Cumva îi invidiez pe ostaşii de azi, care 
au posibilitatea să viziteze muzee, teatre, expoziții 
pentru că armata trece, dar omul rămâne şi e apre-
ciabil că serviciul militar are grijă de sufletul omului, 
să-l facă să vibreze la frumos”.

sufletul nestăvilit de artist l-a provocat des pe 
sergentul mudrea să încalce regulile din unitate 
şi chiar dacă era conştient de consecințe, mergea 
în căutarea Razei de lumină: „Mi-am folosit stro-
pul de talent, dat de Dumnezeu şi lucram noaptea. 
Mă duceam la baie sau în alte locuri mai ascunse şi 
pe furiş citeam şi desenam. Prietenii îmi trimiteau 
cărți, uneori mai rugam ofițerii să-mi aducă cărți 
din biblioteca publică şi nu am lăsat nici o clipă din 
cei doi ani să treacă inutil. Am trăit cu frumosul şi 
acesta m-a salvat”. 

Fiind ostaş,  
  păduri cutreieram...
n Menirea artistului e să surprindă, declara într-

un interviu pictorul şi sculptorul Andrei Mudrea. 
Vizitând în una din zile galeria maestrului m-au 
surprins lucrările, create din piese ale unor obiecte 
de lume uitate şi mai ales, sculpturile cu tematică 
patriotică. Să vedeţi ce bine şi impetuos arată 
Steagurile de luptă, Ostașul, Gladiatorul, Calul 
Troian, Mașina blindată ş.a., printre celelalte lucrări 
dedicate cerului, fenomenelor sau oamenilor, cât 
şi printre picturile în stil modernist. Imediat mi-am 
dorit să cunosc povestea fiecărei sculpturi şi omul, 
care le-a dat viaţă. Mă întrebam de ce acest artist 
plastic, care nu are nimic în comun cu armata, şi-a 
îndreptat, totuşi, atenţia, spre acest domeniu?  
Oare a făcut dânsul serviciul militar?  
Oare l-a marcat cumva experienţa militară?
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La aceste întâlniri românia a fost asigurată că statul rus 
nu este dispus să încheie o pace separată cu puterile 

centrale. concomitent are loc o vizită a delegaţii române la 
cartierul general al armatei ruse unde s-au stabilit direcţiile 
de ofensivă  pe Frontul  român, de asemenea s-au negociat  
un şir prevederi ce aveau ca scop sporirea  eficienţei de con-
lucrare a serviciilor de informare.  ca urmare, unul din rezul-
tatele acestor tratative a fost hotărârea de formare a serviciu-
lui de informaţii şi  contrainformaţii româno-rus. Principalul 
motiv de organizare a serviciului respectiv l-a constituit fap-
tul de prevenire a activităţilor de spionaj şi a nu permite pă-
trunderea elementelor destabilizatoare a serviciilor secrete  a 
inamicului, în unităţile militare române şi ruseşti. Totodată, 
serviciul dat urma să dispună de împuterniciri de poliţie mi-
litară în zona Frontului român din moldova.   

serviciul a fost format din ofiţerii care au activat în 
structurile de recunoaştere şi de contraspionaj. ofiţerii ro-
mâni şi ruşi care activau în serviciile speciale  cunoşteau ce 
reprezintă  serviciul de informaţii german. Unul din princi-
pale motive de formare a structurii date a prezentat apariţia 
unei noi strategii germane de a distruge inamicul. imperiul 
german nu mai dispunea de resurse umane sau materiale 
pentru continuarea războiului. statele din Antanta erau 
convinse că Germania e în stare să reziste cel mult un an 
după care urma capitularea şi de aceea nu doreau să semne-
ze un tratat de pace. 

În anul 1917 serviciile de spionaj german  au dus tot mai 
mult operaţiuni de zdruncinare a stabilităţii social-econo-
mice interne a inamicului, în special în imperiul rus.  La 
rândul lor, serviciile de contraspionaj ale Antantei acţio-
nau pentru contracararea respectivelor operaţiuni. Una din 
aceste activităţi a prezentat formarea serviciului de infor-
maţii şi contrainformaţii româno-rus.  

În  serviciul dat era format  biroul rus unde activau 100 
de ofiţeri ruşi. sediul serviciului se afla la roman şi se afla 
sub paza militarilor români.  

Drept bază pentru activitatea serviciului servea regula-
mentul special, unde se  remarcau următoarele articole:   

Art. 1. serviciul contrainformaţii ruso-român va duce 
o colaborare contra spionajului din partea inamicului, atât 
în zona militară de operaţiuni, cât şi în spatele armatelor 
(în zona etapelor), urmărind de asemenea toate delictele, 
îndreptate  contra armatelor. 

Art. 2. serviciul de  contrainformaţii ruso-român este 
deservit de ofiţeri, funcţionari şi agenţi. orice persoană care 
face serviciul de contrainformaţie va avea o autorizaţie spe-
cială, însoţită de o fotografie, scrisă în limba rusă şi română 
cu ştampila şi semnătura şefului său. 

Art. 3. Funcţionarii administraţiei şi poliţiei române 
sunt obligaţi să dea tot concursul funcţionarilor biroului de 
contrainformaţii rus, la reţinerea persoanelor urmărite de 
ei, după ce li se va prezenta autorizaţia de identitate a func-
ţionarului biroului. În curs de 24 ore, persoana care va fi 
reţinută, trebuie să i se arate culpa şi apoi se va proceda con-
form dispoziţiunilor arătate în articolele următoare, iar în 
cazul când funcţionarul biroului de contrainformaţii rus nu 
se va prezenta în acest scop şi din cercetarea făcută de auto-
ritatea română, nu va rezulta nici un indiciu de culpabilitate 
în contra persoanei reţinute, ea va fi pusă în libertate. 

Art. 4. ofiţerii, funcţionarii şi agenţii biroului de contra 
informaţii rus, în cazurile când va fi necesară arestarea unei 
persoane bănuite sau percheziţionarea atât  personal, cât şi 
la domiciliului ei, sunt obligaţi să se adreseze celui mai apro-
piat ofiţer de poliţie român, care, în urma prezentării auto-
rizaţiei de identitate a funcţionarului de la biroul de con-
trainformaţii rus, imediat va proceda la îndeplinirea cererii 
lui, fiindcă asemenea cereri sunt aprobate în primul rând de 
subşeful de stat-major al armatei (general-cartiermeister) 
sau al statului major al frontului. La arestarea şi perchezi-
ţionarea, precum şi la realizarea cercetărilor şi anchetei, va 
putea asista funcţionarul rus, care a făcut cererea sau oricare 
altul, care va fi desemnat de serviciul de contrainformaţii 

rus. Actele de constatare a arestării şi percheziţiunii se vor 
executa de ofiţerul de poliţie română în două exemplare, în 
limba română, însă funcţionarul rus care a făcut cererea sau 
delegatul special al serviciului de contrainformaţii, vor putea 
semna în acte ca asistenţi. Dacă biroul de contra-informaţie 
rus, care a făcut arestarea sau percheziţionarea unui individ, 
nu va delega pe nimeni să asiste la efectuarea cercetării sau 
percheziţiei, ofiţerul poliţiei române va proceda singur la 
aceasta, formulând actele în două exemplare şi înmânând 
un exemplar şi biroului respectiv de contrainformaţii rus. 

În cazuri extreme (flagrant delict), când lăsarea persoa-
nei urmărite în libertate până la sosirea ofiţerului poliţiei 
române, se va crede periculoasă, funcţionarii biroului de 
contrainformaţii rus, vor putea reţine pe urmărit, trimiţân-
du-l imediat la ofiţerul poliţiei române.

 Art. 5. Arestatul, după cererea funcţionarilor biroului 
de contrainformaţii rus, va fi supus interogatoriului, con-
form informaţiunilor date despre el de către şeful biroului 
de contrainformaţii rus sau de la vreun agent independent 
al acestui birou, şi după stabilirea vinovăţiei lui, va fi înaintat 
cu toate actele completate la poliţia română din judeţul re-
spectiv. În cazul când dovezile de culpabilitate ale arestatului 
vor părea insuficiente pentru ţinerea lui şi mai departe sub 
arest şi transmiterea cercetării la judecătorul de instrucţie, 
el va fi imediat eliberat dacă biroul de contrainformaţie rus, 
nu va mai insista asupra ţinerii sub pază până la primirea 
altor dovezi noi asupra vinovăţiei lui. În acest din urmă caz, 
cererea va fi satisfăcută provizoriu, avizând şi marele car-
tier General român pentru a decide. Dacă ancheta va fi în 
legătură cu indivizii aflaţi în zona interioară, marele cartier 
General român va înştiinţa şi ministerul de interne. 

Art. 6. În cazul când biroul de contrainformaţii rus va 
socoti necesară îndepărtarea vreunui supus străin, recunos-
cut ca periculos intereselor armatei, atunci poliţia română 
va îndepărta pe un asemenea străin din zona militară, nu-
mai după o simplă comunicare a sus-numitului birou, ară-
tându-se că îndepărtarea este necesară în interesul armatei. 
serviciul de contrainformaţii rus, va comunica Delegatului 
siguranţei Generale române de pe lângă stat-majorul ar-
matelor frontului român (cartierul rus) informaţiunile ce 

va poseda asupra unei asemenea persoane pentru ca ele să 
poată fi aduse la cunoştinţa marelui cartier General ro-
mân, şi prin aceasta din urmă, ministerului de interne, în 
vederea supravegherii mai departe sau a luării altor măsuri. 
supuşii români, cari trăiesc continuu intr-o anumită locali-
tate, bănuiţi de spionaj sau recunoscuţi ca periculoşi pentru 
interesele armatei, vor fi strămutaţi în altă localitate care va 
fi desemnată de ministerul de interne, însă nu altfel decât 
după verificarea informaţiunilor date asupra lor, de către 
agenţii poliţiei române. Aceiaşi supuşi români, care locuiesc 
temporar într-o localitate, în cazurile arătate mai sus, vor fi 
imediat trimişi la domiciliul lor de origine, dacă acest domi-
ciliu este situat în afară zonei de operaţiuni militare.

 Art. 7. Urmărirea persoanelor învinuite de spionaj şi re-
ţinute pe teritoriul român se va face de către poliţia română, 
de aceea şi actele de cercetările făcute, care vor fi completate 
de biroul de contrainformaţii rus asupra persoanelor reţi-
nute în zona operaţiilor după sfârşitul cercetărilor, imediat 
se vor transmite, pentru urmărirea mai departe a afacerii, 
poliţiei române, afară de cercetările asupra supuşilor ruşi 
militari şi civili mobilizaţi. 

Art. 8. În zona militară de operaţiuni a trupelor ruse, 
unde nu sunt autorităţi şi poliţie română, reţinerea persoa-
nelor bănuite de spionaj, independent de cetăţenia lor, pre-
cum şi îndeplinirea tuturor formalităţilor de judecată, se face 
direct de către gradele militare şi de către serviciul de con-
trainformaţie rus, iar supuşii români se transmit siguranţei 
Generale române, de pe lângă stat-majorul armatei. 

Art. 9. Pentru realizarea unei observări cât mai întinse 
asupra populaţiei, din cauza micului număr de agenţi speciali 
de poliţie, este necesară stabilirea unor posturi speciale mixte 
la punctele de legătură ale drumurilor. Acestor posturi li se 
va da ca consemn, ca controlul deplasărilor dintr-un punct 
populat într-altul să se facă numai cu permise speciale.

serviciul dat a depistat în şir de agenţi germani, care 
au fost infiltraţi în teritoriul controlat de trupele române şi 
ruse, totodată, au combătut diverse operaţiuni organizate 
de serviciile de spionaj german şi austro-ungar legate de 
răspândirea propagandei germane în rândul militarilor ruşi 
şi români. În acelaşi timp serviciul  dat a prezentat un bun 
exemplu la acea perioadă de conlucrare dintre serviciile de 
contraspionaj aliate.

După venirea la putere a bolşevicilor în rusia, serviciul 
dat şi-a încetat activitatea. Dar ofiţerii români care au acti-
vat în acest serviciu au primit o bună şi bogată experienţă 
cum urmează să lupţi cu agentura inamică şi să combaţi 
propaganda agresivă faţă de stat.    

  Sergiu MuNtEANu,  
cercetător ştiinţific superior,

Centrul de Cultură şi Istorie Militară

După venirea la putere a bolşevicilor în Rusia, ser-
viciul de informaţii şi contrainformaţii româno-rus 
şi-a încetat activitatea. Dar ofiţerii români care au 
activat în acest serviciu au primit o bună şi bogată 
experienţă cum urmează să lupţi cu agentura ina-

mică şi să combaţi propaganda agresivă faţă de stat. 

Serviciului de informaţii  
şi contrainformaţii româno-rus (1917)
n După revoluţia din februarie din Rusia, guvernul român se afla într-o stare de 

incertitudine, apăruse semne de întrebare legate  de  acţiunile în continuare 
a noilor autorităţi ce au venit la putere în Petrograd, şi de faptul în ce  măsură 
sunt dispuşi să continue războiul. La 22 aprilie premierul român I. I. Brătianu, 
împreună cu generalul Constantin Prezan, au efectuat o vizită oficială  la 
Petrograd, unde au purtat un şir de tratative cu noul guvern rus. 
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La aceste întâlniri românia a fost asigurată că statul rus 
nu este dispus să încheie o pace separată cu puterile 

centrale. concomitent are loc o vizită a delegaţii române la 
cartierul general al armatei ruse unde s-au stabilit direcţiile 
de ofensivă  pe Frontul  român, de asemenea s-au negociat  
un şir prevederi ce aveau ca scop sporirea  eficienţei de con-
lucrare a serviciilor de informare.  ca urmare, unul din rezul-
tatele acestor tratative a fost hotărârea de formare a serviciu-
lui de informaţii şi  contrainformaţii româno-rus. Principalul 
motiv de organizare a serviciului respectiv l-a constituit fap-
tul de prevenire a activităţilor de spionaj şi a nu permite pă-
trunderea elementelor destabilizatoare a serviciilor secrete  a 
inamicului, în unităţile militare române şi ruseşti. Totodată, 
serviciul dat urma să dispună de împuterniciri de poliţie mi-
litară în zona Frontului român din moldova.   

serviciul a fost format din ofiţerii care au activat în 
structurile de recunoaştere şi de contraspionaj. ofiţerii ro-
mâni şi ruşi care activau în serviciile speciale  cunoşteau ce 
reprezintă  serviciul de informaţii german. Unul din princi-
pale motive de formare a structurii date a prezentat apariţia 
unei noi strategii germane de a distruge inamicul. imperiul 
german nu mai dispunea de resurse umane sau materiale 
pentru continuarea războiului. statele din Antanta erau 
convinse că Germania e în stare să reziste cel mult un an 
după care urma capitularea şi de aceea nu doreau să semne-
ze un tratat de pace. 

În anul 1917 serviciile de spionaj german  au dus tot mai 
mult operaţiuni de zdruncinare a stabilităţii social-econo-
mice interne a inamicului, în special în imperiul rus.  La 
rândul lor, serviciile de contraspionaj ale Antantei acţio-
nau pentru contracararea respectivelor operaţiuni. Una din 
aceste activităţi a prezentat formarea serviciului de infor-
maţii şi contrainformaţii româno-rus.  

În  serviciul dat era format  biroul rus unde activau 100 
de ofiţeri ruşi. sediul serviciului se afla la roman şi se afla 
sub paza militarilor români.  

Drept bază pentru activitatea serviciului servea regula-
mentul special, unde se  remarcau următoarele articole:   

Art. 1. serviciul contrainformaţii ruso-român va duce 
o colaborare contra spionajului din partea inamicului, atât 
în zona militară de operaţiuni, cât şi în spatele armatelor 
(în zona etapelor), urmărind de asemenea toate delictele, 
îndreptate  contra armatelor. 

Art. 2. serviciul de  contrainformaţii ruso-român este 
deservit de ofiţeri, funcţionari şi agenţi. orice persoană care 
face serviciul de contrainformaţie va avea o autorizaţie spe-
cială, însoţită de o fotografie, scrisă în limba rusă şi română 
cu ştampila şi semnătura şefului său. 

Art. 3. Funcţionarii administraţiei şi poliţiei române 
sunt obligaţi să dea tot concursul funcţionarilor biroului de 
contrainformaţii rus, la reţinerea persoanelor urmărite de 
ei, după ce li se va prezenta autorizaţia de identitate a func-
ţionarului biroului. În curs de 24 ore, persoana care va fi 
reţinută, trebuie să i se arate culpa şi apoi se va proceda con-
form dispoziţiunilor arătate în articolele următoare, iar în 
cazul când funcţionarul biroului de contrainformaţii rus nu 
se va prezenta în acest scop şi din cercetarea făcută de auto-
ritatea română, nu va rezulta nici un indiciu de culpabilitate 
în contra persoanei reţinute, ea va fi pusă în libertate. 

Art. 4. ofiţerii, funcţionarii şi agenţii biroului de contra 
informaţii rus, în cazurile când va fi necesară arestarea unei 
persoane bănuite sau percheziţionarea atât  personal, cât şi 
la domiciliului ei, sunt obligaţi să se adreseze celui mai apro-
piat ofiţer de poliţie român, care, în urma prezentării auto-
rizaţiei de identitate a funcţionarului de la biroul de con-
trainformaţii rus, imediat va proceda la îndeplinirea cererii 
lui, fiindcă asemenea cereri sunt aprobate în primul rând de 
subşeful de stat-major al armatei (general-cartiermeister) 
sau al statului major al frontului. La arestarea şi perchezi-
ţionarea, precum şi la realizarea cercetărilor şi anchetei, va 
putea asista funcţionarul rus, care a făcut cererea sau oricare 
altul, care va fi desemnat de serviciul de contrainformaţii 

rus. Actele de constatare a arestării şi percheziţiunii se vor 
executa de ofiţerul de poliţie română în două exemplare, în 
limba română, însă funcţionarul rus care a făcut cererea sau 
delegatul special al serviciului de contrainformaţii, vor putea 
semna în acte ca asistenţi. Dacă biroul de contra-informaţie 
rus, care a făcut arestarea sau percheziţionarea unui individ, 
nu va delega pe nimeni să asiste la efectuarea cercetării sau 
percheziţiei, ofiţerul poliţiei române va proceda singur la 
aceasta, formulând actele în două exemplare şi înmânând 
un exemplar şi biroului respectiv de contrainformaţii rus. 

În cazuri extreme (flagrant delict), când lăsarea persoa-
nei urmărite în libertate până la sosirea ofiţerului poliţiei 
române, se va crede periculoasă, funcţionarii biroului de 
contrainformaţii rus, vor putea reţine pe urmărit, trimiţân-
du-l imediat la ofiţerul poliţiei române.

 Art. 5. Arestatul, după cererea funcţionarilor biroului 
de contrainformaţii rus, va fi supus interogatoriului, con-
form informaţiunilor date despre el de către şeful biroului 
de contrainformaţii rus sau de la vreun agent independent 
al acestui birou, şi după stabilirea vinovăţiei lui, va fi înaintat 
cu toate actele completate la poliţia română din judeţul re-
spectiv. În cazul când dovezile de culpabilitate ale arestatului 
vor părea insuficiente pentru ţinerea lui şi mai departe sub 
arest şi transmiterea cercetării la judecătorul de instrucţie, 
el va fi imediat eliberat dacă biroul de contrainformaţie rus, 
nu va mai insista asupra ţinerii sub pază până la primirea 
altor dovezi noi asupra vinovăţiei lui. În acest din urmă caz, 
cererea va fi satisfăcută provizoriu, avizând şi marele car-
tier General român pentru a decide. Dacă ancheta va fi în 
legătură cu indivizii aflaţi în zona interioară, marele cartier 
General român va înştiinţa şi ministerul de interne. 

Art. 6. În cazul când biroul de contrainformaţii rus va 
socoti necesară îndepărtarea vreunui supus străin, recunos-
cut ca periculos intereselor armatei, atunci poliţia română 
va îndepărta pe un asemenea străin din zona militară, nu-
mai după o simplă comunicare a sus-numitului birou, ară-
tându-se că îndepărtarea este necesară în interesul armatei. 
serviciul de contrainformaţii rus, va comunica Delegatului 
siguranţei Generale române de pe lângă stat-majorul ar-
matelor frontului român (cartierul rus) informaţiunile ce 

va poseda asupra unei asemenea persoane pentru ca ele să 
poată fi aduse la cunoştinţa marelui cartier General ro-
mân, şi prin aceasta din urmă, ministerului de interne, în 
vederea supravegherii mai departe sau a luării altor măsuri. 
supuşii români, cari trăiesc continuu intr-o anumită locali-
tate, bănuiţi de spionaj sau recunoscuţi ca periculoşi pentru 
interesele armatei, vor fi strămutaţi în altă localitate care va 
fi desemnată de ministerul de interne, însă nu altfel decât 
după verificarea informaţiunilor date asupra lor, de către 
agenţii poliţiei române. Aceiaşi supuşi români, care locuiesc 
temporar într-o localitate, în cazurile arătate mai sus, vor fi 
imediat trimişi la domiciliul lor de origine, dacă acest domi-
ciliu este situat în afară zonei de operaţiuni militare.

 Art. 7. Urmărirea persoanelor învinuite de spionaj şi re-
ţinute pe teritoriul român se va face de către poliţia română, 
de aceea şi actele de cercetările făcute, care vor fi completate 
de biroul de contrainformaţii rus asupra persoanelor reţi-
nute în zona operaţiilor după sfârşitul cercetărilor, imediat 
se vor transmite, pentru urmărirea mai departe a afacerii, 
poliţiei române, afară de cercetările asupra supuşilor ruşi 
militari şi civili mobilizaţi. 

Art. 8. În zona militară de operaţiuni a trupelor ruse, 
unde nu sunt autorităţi şi poliţie română, reţinerea persoa-
nelor bănuite de spionaj, independent de cetăţenia lor, pre-
cum şi îndeplinirea tuturor formalităţilor de judecată, se face 
direct de către gradele militare şi de către serviciul de con-
trainformaţie rus, iar supuşii români se transmit siguranţei 
Generale române, de pe lângă stat-majorul armatei. 

Art. 9. Pentru realizarea unei observări cât mai întinse 
asupra populaţiei, din cauza micului număr de agenţi speciali 
de poliţie, este necesară stabilirea unor posturi speciale mixte 
la punctele de legătură ale drumurilor. Acestor posturi li se 
va da ca consemn, ca controlul deplasărilor dintr-un punct 
populat într-altul să se facă numai cu permise speciale.

serviciul dat a depistat în şir de agenţi germani, care 
au fost infiltraţi în teritoriul controlat de trupele române şi 
ruse, totodată, au combătut diverse operaţiuni organizate 
de serviciile de spionaj german şi austro-ungar legate de 
răspândirea propagandei germane în rândul militarilor ruşi 
şi români. În acelaşi timp serviciul  dat a prezentat un bun 
exemplu la acea perioadă de conlucrare dintre serviciile de 
contraspionaj aliate.

După venirea la putere a bolşevicilor în rusia, serviciul 
dat şi-a încetat activitatea. Dar ofiţerii români care au acti-
vat în acest serviciu au primit o bună şi bogată experienţă 
cum urmează să lupţi cu agentura inamică şi să combaţi 
propaganda agresivă faţă de stat.    

  Sergiu MuNtEANu,  
cercetător ştiinţific superior,

Centrul de Cultură şi Istorie Militară

După venirea la putere a bolşevicilor în Rusia, ser-
viciul de informaţii şi contrainformaţii româno-rus 
şi-a încetat activitatea. Dar ofiţerii români care au 
activat în acest serviciu au primit o bună şi bogată 
experienţă cum urmează să lupţi cu agentura ina-

mică şi să combaţi propaganda agresivă faţă de stat. 

Serviciului de informaţii  
şi contrainformaţii româno-rus (1917)
n După revoluţia din februarie din Rusia, guvernul român se afla într-o stare de 

incertitudine, apăruse semne de întrebare legate  de  acţiunile în continuare 
a noilor autorităţi ce au venit la putere în Petrograd, şi de faptul în ce  măsură 
sunt dispuşi să continue războiul. La 22 aprilie premierul român I. I. Brătianu, 
împreună cu generalul Constantin Prezan, au efectuat o vizită oficială  la 
Petrograd, unde au purtat un şir de tratative cu noul guvern rus. 
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pulbere la straja pulberii

Pe 5 noiembrie marcăm ziua prafului de puşcă. 
curios lucru e că acest produs exploziv distrugător a 
fost creat întâmplător în secolul al iX-lea, când călu-
gării taoişti încercau să sintetizeze „elixirul vieții”. 

o altă curiozitate despre praful de puşcă sau pul-
berea neagră ține de cotidianul militar moldovenesc. 
ideea e că printre importanții specialişti ai Armatei 
Naționale în materie de pulbere, se numără un militar 
cu acelaşi nume - locotenent-colonel oleg Pulbere, 
ofițer principal, secția planificare, J4 Direcția logistică. 
meseria şi-a ales-o pornind de la aceeaşi coincidență: 
mai întâi studiile la facultatea de chimie, apoi ca mili-
tar, activând în Laboratorul testări muniții, unde avea 
sarcina să țină sub control munițiile, explozivele şi 
mijloacele pirotehnice din dotarea armatei.

Astfel, ofițerul ne sugerează că atât pulberea nea-
gră, cea cu fum, cât şi cele noi, fără fum, utilizate pen-
tru toate sistemele de armament, trebuie păstrate în 
condiții sigure pentru a reduce riscul exploziilor ne-
controlate, ceea ce înseamnă departe de razele solare 
şi de umiditate.

Totodată, e bine să ştim că pulberea cu timpul îşi 
pierde stabilitatea chimică şi în orice moment, chiar la 
o simplă atingere, poate exploda. Aventurile cu astfel 
de obiecte pot fi letale, de aceea odată descoperite tre-
buie să anunțăm geniştii.

o a treia curiozitate la subiect e că numele mili-
tarului Pulbere îl reprezintă ca domeniu de activitate 
mai bine de 20 de ani, în schimb e opusul lui în viața 
zilnică, dânsul fiind mai puțin exploziv, cu ardere len-
tă, completează militarul.

Ziua de 29 noiembrie e dedicată celei mai de valoare hârtii din țară -  Leul moldove-
nesc. Îl folosim zilnic din 1993, dar cât de des am privit imaginile de pe partea opusă a banc-
notei? Ne-am întrebat vreodată despre semnificația acestor imagini? Ei bine, recent mi-am pus 
această întrebare şi am căutat legătura dintre ele şi personalitățile sau evenimente militare din 
trecut. Ghid virtual ne va fi în continuare doctor în ştiințe istorice sergiu Bacalov, cercetător 
ştiințific în cadrul centrului de istorie şi cultură militară.

Evidenta legătură, prezentă pe toate bancnotele, o face Ştefan cel mare, despre meritele că-
ruia putem vorbi ore în şir. Țin totuşi să amintesc doar câteva: domnitorul a reuşit să mobilize-
ze un număr mare de militari ai moldovei (40 000 de ostaşi), a dezvoltat capacităţile combative 
ale ostaşilor, creând o imagine internațională că moldovenii sunt oameni foarte războinici. 
Dânsul a ajuns faimos pentru tactica de succes a „pământului pârjolit”, pentru felul în care 
opera cu cavaleria şi infanteria în regiuni dificile din punct de vedere al condiţiilor naturale 
(munţi, păduri), pentru sistemul de apărare bine construit de-a lungul graniţelor ş.a.

Un alt element militar, văzut pe versoul celor nouă bancnote, este imaginea stilizată a co-
lumnei lui Traian. Datorită ei ne amintim de victoria romanilor în războaiele cu dacii, eveni-
ment sărbătorit 135 zile consecutiv şi ce a contribuit la organizarea a noi campanii militare. o 
parte considerabilă din tezaurul dacic (160 tone de aur şi 300 tone de argint) a fost direcţionată

pe plan cultural, una din cele mai sonore lucrări fiind columna 
lui Traian. columna se află în roma, are 38 de metri şi reflectă 
scene din cele două războaie ale romanilor cu dacii (anii 101-
102 şi 105-106).

Printre monedele-hârtie naționale se regăsesc şi două 
cetăți. Bancnota de 20 lei este valorificată de cetatea soroca. 
Fortăreața din lemn şi apoi din piatră a fost un stâlp de nădejde 
al ţării atât în timpul lui Ştefan cel mare, cât şi ulterior, când a 
stopat mai multe invazii căzăceşti. De exemplu, în 1587, pârcă-
labul Pârvu de la soroca i-a gonit pe cazaci până la Pereslavl pe 
Nipru, învingându-i după o luptă grea.

cetatea soroca a servit şi intereselor militare turceşti, polo-
neze şi ruseşti, în războaiele dintre marile puteri ale vremii. mai 
mult, fortificația pentru anumite perioade de timp, a devenit loc 
de unde se lovea direct în moldoveni. De exemplu, în anii 1685-
1699, când cetatea soroca s-a aflat în mâinile polonezilor, ostaşii 
garnizoanei au prădat toate ţinuturile moldoveneşti învecinate. 

cea de-a doua bancnotă, în valoare de 100 lei, evidențiază 
cetatea Tighina, care la fel a avut o soartă instabilă: când în 
stăpânirea băştinaşilor, când a străinilor. De exemplu, în tim-
pul domniilor lui Alexandru cornea, ioan vodă cel cumplit, 
Aron Vodă acesta era un loc de confruntări moldo-otomane. 

În secolul al XVii-lea, cetatea Tighina a avut două rânduri 
de ziduri. În citadela interioară, dotată cu poartă de fier cu des-
chidere spre răsărit, se aflau o sută de locuinţe ale ostaşilor, 
toate acoperite cu şindrilă. cetatea exterioară era mai mare şi 
ajungea până pe malul Nistrului, având o poartă de fier, cu des-
chidere spre sud, spre oraş. Acolo se aflau 300 de locuinţe ale 
ienicerilor, tunarilor şi ale altor militari turci. 

După mai multe războaie cu polonezii, turcii şi tătarii, prin 
1812 fortăreața îşi pierde importanţa militară. 
Foto: https://stiri.md/article/social/doi-tineri-au-fotografiat-
           locatiile-care-apar-pe-bancnotele-moldovenesti

armata - familia spirituală

o zi specială pentru ei -  13 noiembrie 2019, Ziua mondială 
a copiilor orfani. În țara noastră numărul orfanilor este de ordinul 
miilor. o parte dintre ei, de genul masculin, parcurg drumul milităriei 
la fel ca ceilalți. orfanii nu sunt scutiți de serviciul militar în termen, 
potrivit Legii cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Pa-
triei. se pare că tinerii nici nu sunt deranjați de această aliniere soci-
ală. Bunăoară, soldat ion siminovici, unul din cei doi încorporați în 
această toamnă în Armata Națională, deja se vede militar prin con-
tract: „Când am îmbrăcat pentru prima dată uniforma militară, m-am 
simțit mai încrezător, mai sigur pe mine. De fapt, am venit în armată 
în speranța să mă schimb, să-mi găsesc locul în viață, chiar îmi doresc 
o carieră militară.”

Tânărul ion vine dintr-o familie cu 4 copii. A rămas orfan mai 
întâi de mamă la 8 ani, apoi de tată şi de bunică. cei mici erau în grija 
fratelui mai mare, care munceşte din greu încă de la vârsta de 15 ani 
pentru a-i întreține. Lipsa părinților a simțit-o cel mai mult în timpul 
şcolii: „Aveam nevoie de sfatul, de controlul părinților, să-mi spună că 
trebuie să mă țin de carte, să mă comport frumos, să nu calc strâmb.” 

cel de-al doilea soldat orfan, sergiu Tichie, e cam supărat că tre-
buie să stea în armată un an de zile: „Făceam planuri să plec peste ho-
tare cu sora. Mă simt un pic pierdut. Nu mă pot obişnui cu mâncarea de 
aici, dormim puțin, stăm mult în picioare”. 

cei doi ostaşi fac serviciul militar în Brigada de infanterie motori-
zată „Ştefan cel mare” din chişinău. Nici unul dintre ei nu-şi ascunde 
statutul şi se străduieşte să-şi depăşească complexele. În ajutor le vine 
psihologul maior Elena stavila, şef serviciu psihologic al unităţii: „În 
caz de necesitate consiliez tinerii pentru a le spori imaginea de sine, a 
dezvolta abilitățile de comunicare, de rezistență psihică. Însă, de regulă, 
soldații orfani sunt mai motivați decât ceilalți să însuşească o meserie 
militară, se maturizează mai repede şi fiind obişnuiți cu greutățile, le 
depăşesc mai uşor şi pe cele din armată.”

Foto simbol

Oastea Moldovei
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Pe 5 noiembrie marcăm ziua prafului de puşcă. 
curios lucru e că acest produs exploziv distrugător a 
fost creat întâmplător în secolul al iX-lea, când călu-
gării taoişti încercau să sintetizeze „elixirul vieții”. 

o altă curiozitate despre praful de puşcă sau pul-
berea neagră ține de cotidianul militar moldovenesc. 
ideea e că printre importanții specialişti ai Armatei 
Naționale în materie de pulbere, se numără un militar 
cu acelaşi nume - locotenent-colonel oleg Pulbere, 
ofițer principal, secția planificare, J4 Direcția logistică. 
meseria şi-a ales-o pornind de la aceeaşi coincidență: 
mai întâi studiile la facultatea de chimie, apoi ca mili-
tar, activând în Laboratorul testări muniții, unde avea 
sarcina să țină sub control munițiile, explozivele şi 
mijloacele pirotehnice din dotarea armatei.

Astfel, ofițerul ne sugerează că atât pulberea nea-
gră, cea cu fum, cât şi cele noi, fără fum, utilizate pen-
tru toate sistemele de armament, trebuie păstrate în 
condiții sigure pentru a reduce riscul exploziilor ne-
controlate, ceea ce înseamnă departe de razele solare 
şi de umiditate.

Totodată, e bine să ştim că pulberea cu timpul îşi 
pierde stabilitatea chimică şi în orice moment, chiar la 
o simplă atingere, poate exploda. Aventurile cu astfel 
de obiecte pot fi letale, de aceea odată descoperite tre-
buie să anunțăm geniştii.

o a treia curiozitate la subiect e că numele mili-
tarului Pulbere îl reprezintă ca domeniu de activitate 
mai bine de 20 de ani, în schimb e opusul lui în viața 
zilnică, dânsul fiind mai puțin exploziv, cu ardere len-
tă, completează militarul.

Ziua de 29 noiembrie e dedicată celei mai de valoare hârtii din țară -  Leul moldove-
nesc. Îl folosim zilnic din 1993, dar cât de des am privit imaginile de pe partea opusă a banc-
notei? Ne-am întrebat vreodată despre semnificația acestor imagini? Ei bine, recent mi-am pus 
această întrebare şi am căutat legătura dintre ele şi personalitățile sau evenimente militare din 
trecut. Ghid virtual ne va fi în continuare doctor în ştiințe istorice sergiu Bacalov, cercetător 
ştiințific în cadrul centrului de istorie şi cultură militară.

Evidenta legătură, prezentă pe toate bancnotele, o face Ştefan cel mare, despre meritele că-
ruia putem vorbi ore în şir. Țin totuşi să amintesc doar câteva: domnitorul a reuşit să mobilize-
ze un număr mare de militari ai moldovei (40 000 de ostaşi), a dezvoltat capacităţile combative 
ale ostaşilor, creând o imagine internațională că moldovenii sunt oameni foarte războinici. 
Dânsul a ajuns faimos pentru tactica de succes a „pământului pârjolit”, pentru felul în care 
opera cu cavaleria şi infanteria în regiuni dificile din punct de vedere al condiţiilor naturale 
(munţi, păduri), pentru sistemul de apărare bine construit de-a lungul graniţelor ş.a.

Un alt element militar, văzut pe versoul celor nouă bancnote, este imaginea stilizată a co-
lumnei lui Traian. Datorită ei ne amintim de victoria romanilor în războaiele cu dacii, eveni-
ment sărbătorit 135 zile consecutiv şi ce a contribuit la organizarea a noi campanii militare. o 
parte considerabilă din tezaurul dacic (160 tone de aur şi 300 tone de argint) a fost direcţionată

pe plan cultural, una din cele mai sonore lucrări fiind columna 
lui Traian. columna se află în roma, are 38 de metri şi reflectă 
scene din cele două războaie ale romanilor cu dacii (anii 101-
102 şi 105-106).

Printre monedele-hârtie naționale se regăsesc şi două 
cetăți. Bancnota de 20 lei este valorificată de cetatea soroca. 
Fortăreața din lemn şi apoi din piatră a fost un stâlp de nădejde 
al ţării atât în timpul lui Ştefan cel mare, cât şi ulterior, când a 
stopat mai multe invazii căzăceşti. De exemplu, în 1587, pârcă-
labul Pârvu de la soroca i-a gonit pe cazaci până la Pereslavl pe 
Nipru, învingându-i după o luptă grea.

cetatea soroca a servit şi intereselor militare turceşti, polo-
neze şi ruseşti, în războaiele dintre marile puteri ale vremii. mai 
mult, fortificația pentru anumite perioade de timp, a devenit loc 
de unde se lovea direct în moldoveni. De exemplu, în anii 1685-
1699, când cetatea soroca s-a aflat în mâinile polonezilor, ostaşii 
garnizoanei au prădat toate ţinuturile moldoveneşti învecinate. 

cea de-a doua bancnotă, în valoare de 100 lei, evidențiază 
cetatea Tighina, care la fel a avut o soartă instabilă: când în 
stăpânirea băştinaşilor, când a străinilor. De exemplu, în tim-
pul domniilor lui Alexandru cornea, ioan vodă cel cumplit, 
Aron Vodă acesta era un loc de confruntări moldo-otomane. 

În secolul al XVii-lea, cetatea Tighina a avut două rânduri 
de ziduri. În citadela interioară, dotată cu poartă de fier cu des-
chidere spre răsărit, se aflau o sută de locuinţe ale ostaşilor, 
toate acoperite cu şindrilă. cetatea exterioară era mai mare şi 
ajungea până pe malul Nistrului, având o poartă de fier, cu des-
chidere spre sud, spre oraş. Acolo se aflau 300 de locuinţe ale 
ienicerilor, tunarilor şi ale altor militari turci. 

După mai multe războaie cu polonezii, turcii şi tătarii, prin 
1812 fortăreața îşi pierde importanţa militară. 
Foto: https://stiri.md/article/social/doi-tineri-au-fotografiat-
           locatiile-care-apar-pe-bancnotele-moldovenesti

armata - familia spirituală

o zi specială pentru ei -  13 noiembrie 2019, Ziua mondială 
a copiilor orfani. În țara noastră numărul orfanilor este de ordinul 
miilor. o parte dintre ei, de genul masculin, parcurg drumul milităriei 
la fel ca ceilalți. orfanii nu sunt scutiți de serviciul militar în termen, 
potrivit Legii cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Pa-
triei. se pare că tinerii nici nu sunt deranjați de această aliniere soci-
ală. Bunăoară, soldat ion siminovici, unul din cei doi încorporați în 
această toamnă în Armata Națională, deja se vede militar prin con-
tract: „Când am îmbrăcat pentru prima dată uniforma militară, m-am 
simțit mai încrezător, mai sigur pe mine. De fapt, am venit în armată 
în speranța să mă schimb, să-mi găsesc locul în viață, chiar îmi doresc 
o carieră militară.”

Tânărul ion vine dintr-o familie cu 4 copii. A rămas orfan mai 
întâi de mamă la 8 ani, apoi de tată şi de bunică. cei mici erau în grija 
fratelui mai mare, care munceşte din greu încă de la vârsta de 15 ani 
pentru a-i întreține. Lipsa părinților a simțit-o cel mai mult în timpul 
şcolii: „Aveam nevoie de sfatul, de controlul părinților, să-mi spună că 
trebuie să mă țin de carte, să mă comport frumos, să nu calc strâmb.” 

cel de-al doilea soldat orfan, sergiu Tichie, e cam supărat că tre-
buie să stea în armată un an de zile: „Făceam planuri să plec peste ho-
tare cu sora. Mă simt un pic pierdut. Nu mă pot obişnui cu mâncarea de 
aici, dormim puțin, stăm mult în picioare”. 

cei doi ostaşi fac serviciul militar în Brigada de infanterie motori-
zată „Ştefan cel mare” din chişinău. Nici unul dintre ei nu-şi ascunde 
statutul şi se străduieşte să-şi depăşească complexele. În ajutor le vine 
psihologul maior Elena stavila, şef serviciu psihologic al unităţii: „În 
caz de necesitate consiliez tinerii pentru a le spori imaginea de sine, a 
dezvolta abilitățile de comunicare, de rezistență psihică. Însă, de regulă, 
soldații orfani sunt mai motivați decât ceilalți să însuşească o meserie 
militară, se maturizează mai repede şi fiind obişnuiți cu greutățile, le 
depăşesc mai uşor şi pe cele din armată.”

Foto simbol
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Ceremonia  
de „transmitere a ţărânei”  
de la Complexul Memorial  
„Eternitate” în cadrul acţiunii 
„Drumurile memoriei”


