
E X T R A S 

din registrul de evidenţă a cadourilor (Ministerului Apărării) 

Nr. de

 înr. 

Data, luna şi anul 

predării 

Numele, 

prenumele 

persoanei cui 

i sa oferit cadoul 

Numele, prenumele 

persoanei/denumirea 

instituţiei ce a oferit 

cadoul 

Descrierea cadoului 

Soarta cadoului 

şi data 

1. 04 decembrie 2013 

Vitalie 

BUTNARU, 

Şef Direcţie 

management 

resurse umane 

lt. N.Harjevschi, cpt. 

A. Spatari — participanţi 

la cursul de perfecţionare 

profesională 

Tablou-pictură, ulei, cu peisajul unui lac cu 2 cocostîrci 

şi a unei bărci, — cu dimensiunile 900×500 mm, 

cu indicarea pe dreapta jos a marcajului „Ia 2013, înrămat 

cu ramă aurie. 

Returnarea 
beneficiarului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent, 

04.12.2013 

2. 09 februarie 2016 

Anatolie 

ŞALARU, 

Ministrul apărării 

al Republicii 

Moldova 

Conducerea Ministerului 

Apărării 

Replica spadei domneşti a domnitorului Ştefan cel Mare 

(oţel) — lamă dreaptă cu două tăişuri cu lungimea 

de 1250 mm, în cutie de carton (1320×250 mm). 

Pe ambele feţe ale spadei, în lungul lamei, sunt făcute câte 

3 şănţuleţe, cel din mijloc — mai lung cu patru cruci 

argintii, este însoţit de alte două mai scurte, de o parte 

şi de alta. Spada are vârf ascuţit. 

Mânerul armei este în formă de fus, înfăşurat cu fir 

argintiu. Spada are gardă cu braţe drepte în formă 

de cruce, terminate cu butoni conici. Mânerul cu cap 

în formă de disc are în mijloc un medalion. 

Pe discul mânerului este inscripţionată stema Moldovei 

cu cap de bour şi inscripţie în limba slavonă: pe avers ,Jo 

Transmiterea 
cadoului cu titlu 

de păstrare 

permanent 

la muzeul militar 

din cadrul 

Centrului 

de Cultură 

şi Istorie 

Militară, 

09.02.2016 



Ştefan Voievod”, iar pe revers „domn al Tării Moldovei”. 

Copia Gramotei — hârtie, 480×300 mm, cu replica 

peceţii Ţării Moldovei din surguci (diametru 90 mm) 

în cutie de carton (520×420 mm). 

3. 09 februarie 2016 

Anatolie 

ŞALARU, 

Ministrul apărării 

al Republicii 

Moldova 

Corpul 

ataşaţilor militari 

acreditaţi pentru 

Republica Moldova 

Tablou-pictură, ulei, pînză cu peisajul satului 

moldovenesc — cu dimensiunile 720×820 mm, 

cu semnătura pictorului Hâncu, fără ramă. 

Transmiterea 
cadoului cu titlu 

de păstrare 

permanent 

la muzeul militar 

din cadrul 

Centrului 

de Cultură 

şi Istorie 

Militară, 

09.02.2016 

4. 09 februarie 2016 

Anatolie 

ŞALARU, 

Ministrul apărării 

al Republicii 

Moldova 

Conducerea Marelui Stat 

Major al Armatei 

Naţionale 

Panou (stand) din lemn şi sticlă, 930×730 mm 

cu replicile a 10 arme din Europa Occidentală, secolele 

XVII-XVIII: 

— Pistol cu cremene cu 2 ţevi pentru ofiţer de marină, 

model an. 1818 (masă plastică, 300 mm); 

— Pistol cu cremene, model an. 1718, (masă plastică, 

260 mm); 

— Revolver, secolul XVII-XVIII, (masă plastică, 

130 mm); 

— Pistol, secolul XVII-XVIII, (masă plastică, 230 mm); 

Transmiterea 
cadoului cu titlu 

de păstrare 

permanent 

la muzeul militar 

din cadrul 

Centrului 

de Cultură 

şi Istorie 

Militară, 

09.02.2016 



— Puşcă, model an. 1863, (masă plastică, 540 mm); 

— Pistol, secolul XVII-XVIII, (masă plastică, 120 mm); 

— Pistol cu cremene, secolul XVII-XVIII, (masă plastică, 

300 mm); 

— Pistol Joseph Kinner 1 808, (masă plastică, 260 mm); 

-Pistol, secolul XVII-XVIII, (masă plastică, 230 mm); 

— Pistol cu 2 ţevi, model 5, (masă plastică, 150 mm). 

5. 01 martie 2016 

Victor 

PÎRŢÎNĂ, 

Şef Direcţie 

inspecţie 

generală — 

inspector general, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

Domnul 

Tim MOORE, 

Speaker — ul Camerei 

Reprezentanţilor statului 

Carolina de Nord, S.U.A. 

Drapelul reprezintă o pânză rectangulară, tăiată orizontal 

roşu-alb şi având treimea de la hampă albastră şi încărcată 

la mijloc cu o stea albă cu cinci raze, care este flancată 

de literele capitale galbene „N” şi „C” (abreviere 

de la denumirea statutului în limba engleză — „North 

Carolina”) şi însoţită deasupra şi dedesubt de câte o eşarfă 

semicirculară galbenă, pe care apar milesimele în limba 

engleză cu caractere albastre: pe cea de sus „MAY 20th 

1775” (20 mai 1775, data declaraţiei de independenţă 

de la Mecklenburg), iar pe cea de jos „APRIL 12th 1776” 

(12 aprilie 1776, data rezoluţiei de la Halifax). Piesa reală 

reprezintă un drapel de catarg, confecţionat din stofă 

de mătase, cu dimensiunile reale de 1600×460 mm, dotat 

cu două orificii-capse de prindere metalice, de culoare 

aurie, conform fotografiei. 

Returnarea 
beneficiarului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent, 

(bir.414 D.I.G.) 

01 martie 2016 

6. 19 aprilie 2016 

Anatolie 

ŞALARU, 

Ministrul apărării 

al Republicii 

Alteţa Sa Regală, 

Principele Radu 

al României 

Tablou-pictură, creion, cu portretul regelui Ferdinand 

1 de Hohenzollern-Sigmaringen (n. 12/24 august 1865, 

Sigmaringen — d. 20 iulie 1927, Castelul Peleş, Sinaia), 

pe cal, pe fundalul oştirii româneşti, din perioada primului 

război mondial, cu dimensiunile 670×820 mm, 

Transmiterea 
cadoului cu titlu 

de păstrare 

permanent 

la muzeul militar 



Moldova cu semnătura autorului indicată pe dreapta-jos şi anului 

când a fost pictată „ValentinTanase 2014”. înrămat 

în ramă argintie. 

din cadrul 

C.C.I.M., 

19.04.2016 

7. 30 mai 2016 

Anatolie 

ŞALARU, 

Ministrul apărării 

al Republicii 

Moldova 

domnul 

Nikolay Nenchev, 

Ministrul apărării 

al Republicii Bulgare 

Scut cu emblema Forţelor Armate ale Republicii 

Bulgare — însemnul heraldic militar unic al Forţelor 

Armate, constituit din următoarele elemente: Scutul din 

bronza peste care broşează Leul Regal, sub el 2 spade 

încrucişate, tot ansamblul încununat cu o cunună din 

ramură de laur şi ramură de stejar, ce se unesc într-o fundă 

tricoloră — alb, verde, roşu, ce simbolizează tricolorul 

naţional al Republicii Bulgaria, pe plachetă 

cu dimensiunile 220×165 mm, cu plăcuţă metalică 

aplicată pe centru-jos al plachetei şi inscripţia „Presented 

by Nicolay NENCHEV, Minister of Defence of the 

Republic of Bulgaria, 2016”. 

Transmiterea 
cadoului cu titlu 

de păstrare 

permanent 

la muzeul militar 

din cadrul 

C.C.I.M., 

30.05.2016 

8. 26 iulie 2016 

Anatolie 

ŞALARU, 

Ministrul apărării 

al Republicii 

Moldova 

domnul 

Stepan Poltorac, 

Ministrul apărării 

al Ucrainei 

Plachetă „Від Міністра оборони України”. 

Pe placheta din alamă suflată cu aur, cu dimensiunile 

17×20 cm, cu incrustaţii ale principalelor genuri de arme 

ale armatei Ucrainei este dispus un medalion, cu diametrul 

de 9 cm, cu însemnul heraldic al Ministerului Apărării 

al Ucrainei. 

Emblema reprezintă o cruce echilateral dreaptă, cu laturi 

divergente de culoare roşie intensă, în centrul căreia este 

amplasată, într-un medalion de culoare albastră, imaginea 

mărcii princiare a lui Volodymyr cel Mare. Medalionul 

este suprapus pe o spadă aurie cu vârful în sus şi două 

buzdugane aurii încrucişate, situate între laturile crucii. 

Transmiterea 
cadoului cu titlu 

de păstrare 

permanent 

la muzeul militar 

din cadrul 

C.C.I.M., 

26.07.2016 

9. 

07 

august 2016 

Anatolie 

ŞALARU, 

Ministrul apărării 

colonel Giovanni 

GIAGHEDDU, MNBG-

W Commander 

Plachetă „MNBG WEST JOINT ENTERPRISE”. 
Pe placheta din lemn, cu dimensiunile 22,5×15,5 cm este 

amplasată emblema, sub formă de medalion cu diametrul 

de 10 cm, a Grupului multinaţional de luptă Vest, 

Transmiterea 
cadoului cu titlu 

de păstrare 

permanent 



al Republicii 

Moldova 

cu sediul la Camp „Villagio Italia”, în apropiere de Pecj, 

în partea de vest a Kosovo. 

În centrul medalionului de culoare azurie este reprezentat 

teritoriul Kosovo, asupra căruia este suprapusă un element 

al emblemei NATO — roza vânturilor. În partea 

superioară a medalionului este inscripţia „MNGB 

WEST”, iar în partea inferioară — „JOINT 

ENTERPRISE”. 

Pe plachetă, în partea superioară sunt amplasate drapelele 

naţionale ale ţărilor componente ale Grupului 

multinaţional de luptă Vest — Italia, Austria, Moldova 

şi Slovenia, iar în partea inferioară — o plăcuţă metalică 

cu inscripţia „Presented by MNBG-W Commander 

Colonel Giovanni GIAGHEDDU”. 

la muzeul militar 

din cadrul 

C.C.I.M., 

07.08.2016 

10. 

07 

august 2016 

Anatolie 

ŞALARU, 

Ministrul apărării 

al Republicii 

Moldova 

General 

ITA Army Guglielmo 

Luigi MIGLIETTA, 

KFOR Commander 

Major 

Plachetă „SHAPING THE CHANGE KOSOVO 

FORCE”. Pe placheta din lemn, cu dimensiunile 

25×17,5 cm este amplasată emblema, sub formă 

de medalion cu diametrul de 12 cm, a Grupului 

multinaţional de luptă Est din Kosovo. În centrul 

medalionului de culoare azurie este reprezentată 

un element al emblemei NATO — roza vânturilor, 

flancată de două stele aurii în partea de jos, asupra căruia 

este suprapus teritoriul de culoare aurie a Kosovo. 

În partea superioară a medalionului este inscripţia 

„SHAPING THE CHANGE”, iar în partea inferioară — 

„KOSOVO FORCE”. Pe plachetă, în partea de jos este 

aplicată o plăcuţă metalică cu inscripţia „Presented 

by KFOR Commander Major General ITA Army 

Guglielmo Luigi MIGLIETTA”. 

Transmiterea 
cadoului cu titlu 

de păstrare 

permanent 

la muzeul militar 

din cadrul 

C.C.I.M., 

07.08.2016 



11. 

07 

august 2016 

Anatolie 

ŞALARU, 

Ministrul apărării 

al Republicii 

Moldova 

Domnul Dr. Zahir 

TANIN, Reprezentant 

Special al Misiunii 

O.N.U. de administrare 

interimară în Regiunea 

Kosovo (UNMIK) 

Medalion „Regimentul de infanterie nr.62 Sicilia”. 
Medalionul, cu diametrul de 8 cm reproduce stema 

Regimentului de infanterie nr.62 Sicilia, care este un scut 

scartelat. În prima diviziune a scutului din este reprezentat 

un vultur, în a doua o trecere în munţi, în a treia o plantă 

de nalbură, iar în a patra vulturul heraldic al Regatului 

Siciliei. Deasupra scutului se află o coroană cu turnuri, 

însoţită de patru panglici înnodate, care flutură în jos până 

la marginile scutului. Sub scut este Ordinul Militar 

al Italiei şi motto-ul regimentului „Vertue Supero” 

Medalion „Regimentul de infanterie nr. 62 Sicilia”. 

Aversul medalionului de 3,5 cm reproduce insigna 

regimentului, de culoare roşie cu două fire verzi pe lateral, 

cu un vultur negru suprapus pe profilul Siciliei. Pe partea 

stângă şi dreaptă a firelor verzi se află inscripţionat 

intervalul de timp 1861-2014, care se referă la perioada 

când regimentul a devenit blindat. Reversul medalionului 

reproduce stema regimentului (descrisă mai sus). 

Transmiterea 
cadoului cu titlu 

de păstrare 

permanent 

la muzeul militar 

din cadrul 

C.C.I.M., 

07.08.2016 

12. 

08 

septembrie 2016 

Anatolie 

ŞALARU, 

Ministrul apărării 

al Republicii 

Moldova 

domnul 

Antoni MACIEREWICZ 

Ministrul apărării 

al Republicii 

Polone 

Plachetă — Scut cu emblema Forţelor Armate ale 

Republicii Polonia. Pe placheta din lemn, 

cu dimensiunile 20×15 cm este amplasată emblema 

Forţelor Armate ale Republicii Polonia, din metal. 

În partea inferioară — o plăcuţă metalică cu inscripţia 

„Ministrowi Oborony Moldawii Panu Anatolie SALARU. 

Minister Oborony Narodowej Rzeczypospolitej Antoni 

Macierewicz. Kielce, 06.09.2016”. 

Transmiterea 

cadoului cu titlu 

de păstrare 

permanent 

la muzeul militar 

din cadrul 

C.C.I.M., 

07.08.2016 

13. 

19 

ianuarie 2017 

Vitalie 

BUCATARI, 

şef Direcţie 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

al Republicii Moldova 

Calendarul integrităţii pentru anul 2017 — 

13 (treisprezece) file pliante (110×220 mm.), fixate 

cu un arc metalic pe un suport din carton. Pe feţele filelor 

fiind tipărite lunile anului şi imagini în care sunt ilustrate 

Returnarea 

cadoului, 

beneficiarului, 

la 19.01.2017, 



generală 

economie 

şi finanţe a M.Ap. 

acte de corupţie (picturi ale copiilor), iar pe triunghiul 

de carton — calendarul pentru anul 2018. 

cu titlu 

de păstrare pînă 

la finalizarea 

anului 2017, 

cu dreptul 

de nimicire 

ulterioară 

a acestuia 

( către 

31.12.2017) 

14. 

19 

ianuarie 2017 

Vasile REBEJA, 

şef Direcţie 

pensii, Direcţia 

generală 

economie 

şi finanţe 

a Ministerului 

Apărării 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

al Republicii Moldova 

Calendarul integrităţii pentru anul 2017 — 

13 (treisprezece) file pliante (110×220 mm.), fixate 

cu un arc metalic pe un suport din carton. Pe feţele filelor 

fiind tipărite lunile anului şi imagini în care sunt ilustrate 

acte de corupţie (picturi ale copiilor), iar pe triunghiul 

de carton — calendarul pentru anul 2018. 

Returnarea 

cadoului, 

beneficiarului, 

la 19.01.2017, 

cu titlu 

de păstrare pînă 

la finalizarea 

anului 2017, 

cu dreptul 

de nimicire 

ulterioară 

a acestuia 

( către 

31.12.2017) 

15. 

19 

ianuarie 2017 

Natalia 

NAGAILÎC, şef 

serviciu muncă 

şi salarizare, 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

al Republicii Moldova 

Calendarul integrităţii pentru anul 2017 — 

13 (treisprezece) file pliante (110×220 mm.), fixate 

cu un arc metalic pe un suport din carton. Pe feţele filelor 

fiind tipărite lunile anului şi imagini în care sunt ilustrate 

Returnarea 

cadoului, 

beneficiarului, 

la 19.01.2017, 



Secţie politici 

drepturi băneşti 

a militarilor, 

salarizare 

şi metodologie, 

Direcţia financiar 

contabilă, 

Direcţia generală 

economie 

şi finanţe 

a Ministerului 

Apărării 

acte de corupţie (picturi ale copiilor), iar pe triunghiul 

de carton — calendarul pentru anul 2018. 

cu titlu 

de păstrare pînă 

la finalizarea 

anului 2017, 

cu dreptul 

de nimicire 

ulterioară 

a acestuia 

( către 

31.12.2017) 

16. 

19 

ianuarie 2017 

Maria COCA, 

şef secţie resurse 

umane, Direcţia 

management 

resurse umane din 

cadrul 

Ministerului 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

Centrul Naţional 

Anticorupţie 

al Republicii Moldova 

Calendarul integrităţii pentru anul 2017 — 

13 (treisprezece) file pliante (110×220 mm.), fixate 

cu un arc metalic pe un suport din carton. Pe feţele filelor 

fiind tipărite lunile anului şi imagini în care sunt ilustrate 

acte de corupţie (picturi ale copiilor), iar pe triunghiul 

de carton — calendarul pentru anul 2018. 

Returnarea 

cadoului, 

beneficiarului, 

la 19.01.2017, 

cu titlu 

de păstrare pînă 

la finalizarea 

anului 2017, 

cu dreptul 

de nimicire 

ulterioară 

a acestuia 

( către 

31.12.2017) 

17. 

09 

octombrie 2017 

Victor 

PÎRŢÎNĂ, 

Maior Damir 

ALIBASIC 
reprezentantul echipei 

de instructori din cadrul 

Maiou de culoare albastru închis cu insigna Centrului 

de pregătire a operaţiunilor de menţinere a păcii 

de la Sarajevo, Bosnia şi Herţegovina, cu diametrul 

de 7,5 mm, având inscripţia „Peace Support Operations 

Returnarea 
beneficiarului 

cu titlu 

de păstrare 



şef Direcţie 

inspecţie 

generală — 

inspector general, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

Centrului de pregătire 

a operaţiunilor 

de menţinere a păcii 

de la Sarajevo, Bosnia 

şi Herţegovina 

Training Centre BiH” de culoare galbenă pe fundal negru, 

plasat pe partea de sus lateral stânga. Maioul este 

confecţionat din bumbac 100%, confecţionat de firma 

„GILDAN” în Haiti având mărimea 2XL. 

permanent, 

(bir.414 D.I.G.) 

09 octombrie 

2016 

18. 

09 

octombrie 2017 

Victor 

PÎRŢÎNĂ, 

şef Direcţie 

inspecţie 

generală — 

inspector general, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

Maior Damir 

ALIBASIC 
reprezentantul echipei 

de instructori din cadrul 

Centrului de pregătire 

a operaţiunilor 

de menţinere a păcii 

de la Sarajevo, Bosnia 

şi Herţegovina 

Chipiu de culoare albastră cu insigna Centrului 

de pregătire a operaţiunilor de menţinere a păcii 

de la Sarajevo, Bosnia şi Herţegovina, cu diamentrul 

de 7,5 mm, avînd inscripţia „Peace Support Operations 

Traning Centre BiH”, de culoare galbenă pe fundal negru, 

plasat pe partea centrală a chipiului. Chipiul este 

confecţionat din bumbac 100%, confecţionat de firma 

„BullDor”. 

Returnarea 
beneficiarului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent, 

(bir.414 D.I.G.) 

09 octombrie 

2016 

19. 

09 

octombrie 2017 

Victor 

PÎRŢÎNĂ, 

şef Direcţie 

Maior Damir 

ALIBASIC 
reprezentantul echipei 

de instructori din cadrul 

Centrului de pregătire 

Fanion de culoare albastră, brodat pe margini cu aţă 

de culoare albă cu insigna Centrului de pregătire 

a operaţiunilor de menţinere a păcii de la Sarajevo, Bosnia 

şi Herţegovina, plasată pe ambele părţi ale fanionului, 

cu dimensiunile de 200 X 110 mm, avînd inscripţia 

Returnarea 
beneficiarului 

cu titlu 

de păstrare 



inspecţie 

generală — 

inspector general, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

a operaţiunilor 

de menţinere a păcii 

de la Sarajevo, Bosnia 

şi Herţegovina 

„Peace Support Operations Traning Centre BiH”, 

de culoare galbenă pe fundal negru, plasat pe partea 

centrală a fanionului. 

permanent, 

(bir.414 D.I.G.) 

09 octombrie 

2016 

20. 03 noiembrie 2017 

Eugeniu 

STURZA, 

Ministrul apărării 

al Republicii 

Moldova 

locotenent-colonelul 

Igor PROCOP, 

şef interimar tabără 

militară — Comandant 

Batalion de gardă 

Cadoul — fanion, de culoare roşie, cu franjuri aurii 

pe părţile laterale, cu dimensiunile de 400mm x 300mm. 

pe avers: Reprezintă un scut heraldic cu emblema 

Batalionului de gardă dispusă în centru. În partea 

superioară a emblemei este inscripţionat „25 de ani”, iar 

în partea inferioară — cu majuscule „BATALIONUL DE 

GARDĂ”. 

pe revers: Reprezintă un scut heraldic cu inscripţia 

„Ministrului Apărării Eugen STURZA cu prilejul 

aniversării XXV-a de la crearea Batalionului de gardă. 

Chişinău, 16 octombrie 2017”. 

Transmiterea 

cadoului cu titlu 

de păstrare 

permanent 

în biroul 

de serviciu 

al Ministrului 

apărării, 

maiorului 

Grigore 

CERNOLEV 

21. 03 noiembrie 2017 

Eugeniu 

STURZA, 

Ministrul apărării 

al Republicii 

Moldova 

locotenent-colonelul Ion 

OJOG, Comandant 

Batalion cu destinaţie 

specială „FULGER” 

Cadoul — Placheta din lemn, cu dimensiunile 

(200mmx150mm) este amplasat un scut din alamă. 

În partea superioară a scutului este inscripţionată 

denumirea unităţii militare — Batalion cu destinaţie 

specială „FULGER”, urmată de două chenare care conţin 

cuvintele „FORŢE SPECIALE” şi „AEROPURTAT”. 

Simbolistica batalionului este compusă dintr-un scut 

heraldic, brăzdat de o săgeată, care porneşte din marginea 

din dreapta, sus, spre cea de jos, împărţind scutul în două 

Transmiterea 

cadoului cu titlu 

de păstrare 

permanent 

în biroul 

de serviciu 

al Ministrului 

apărării, 

maiorului 



câmpuri. Pe câmpul din stânga, de culoare bej închis este 

dispusă o paraşută, iar în cel din dreapta de culoare 

cafeniu închis — un scorpion. 

Grigore 

CERNOLEV 

22. 03 noiembrie 2017 

Eugeniu 

STURZA, 

Ministrul apărării 

al Republicii 

Moldova 

colonelul Dacian —

Tiberiu ŞERBAN, 

Comandant al Brigăzii 

6 de operaţii speciale 

„Mihai Viteazul” 

Cadoul — placheta din lemn, cu dimensiunile 150mm 

x 130mm, este amplasată emblema Brigăzii 6 de operaţii 

speciale „Mihai Viteazul” a Armatei Române, sub formă 

de scut heraldic de culoare verde deschis. În centrul 

scutului este dispusă vertical o spadă, străbătută de-a 

lungul lamei de un fulger stilizat. Spada este flancată 

pe dreapta şi pe stânga de două aripi, care pornesc 

de la mâner şi sfârşesc la nivelul ascuţişului. Pe plachetă, 

în partea superioară este aplicată o plăcuţă metalică 

cu inscripţia în limba engleză „Presented 

by SPECIAL OPERATIONS BRIGADE 

‚MIHAI VITEAZUL’ ROMANIAN ARMED FORCES”, 

iar în partea inferioară — o altă plăcuţă metalică cu deviza 

în latină „SEMPER FORTIS”. 

Transmiterea 

cadoului cu titlu 

de păstrare 

permanent 

în biroul 

de serviciu 

al Ministrului 

apărării, 

maiorului 

Grigore 

CERNOLEV 

23. 03 noiembrie 2017 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

locotenent-colonelul 

Irmak DURMAZ, 

ataşatul militar 

al Republicii Turcia 

Cadoul — plachetă din lemn de culoare cafenie, 

cu dimensiunile 147×200 mm, pe centrul căreia este 

amplasată emblema Forţelor Armate ale Republicii 

Turcia, înconjurată de un chenar din frunze de stejar 

de culoare aurie. În partea de jos a emblemei este 

amplasată o plăcuţă metalică cu inscripţia: „ON BEHALF 

OF COMMANDER OF THE TURKISH 

ARMED FORCES PRESENTED BY LT.COL. IRMAK 

DURMAZ TURKISH ARMED FORCES ATTACHE”. 

Returnarea 
beneficiarului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent, 

(sala de protocol 

DPAPA) 

03 noiembrie 

2017 

24. 03 noiembrie 2017 Alexandru consilierul pe probleme Cadoul — centură neagră cu cataramă din metal Returnarea 



HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al R.Moldova 

militare al Ambasadei 

Republicii Populare 

Chineze, domnul 

Jiangmingzheng JIANG, 

de culoare galbenă cu emblema forţelor armate ale 

Republicii Populare Chineze. Centura este amplasată într-

o cutie de culoare roşie cu inscripţia în limbile chineză 

şi engleză: „With Compliments of Ministry of National 

Defense, People’s Republic of China”. 

beneficiarului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent, 

(sala de protocol 

DPAPA) 

03 noiembrie 

2017 

25. 03 noiembrie 2017 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

colonelul Valerii 

REVENKO, prim-

locţiitor al şefului 

Departamentului 

cooperare militară 

internaţională 

a Ministerului Apărării 

al Republicii Belarus 

Cadoul — fanion — scut din pânză, de culoare roşie 

cu dimensiunile 230×165mm cu emblema 

Departamentului cooperare internaţională militară 

a Ministerului Apărării Republicii Belarus, amplasată 

în partea centrală şi inscripţia „Департамент 

международного военного сотрудничества 

Министерства обороны Республики Беларусь” 

în partea de jos. 

Returnarea 
beneficiarului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent, 

(sala de protocol 

DPAPA) 

03 noiembrie 

2017 

26. 03 noiembrie 2017 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

colonelul Valerii 

REVENKO, prim-

locţiitor al şefului 

Departamentului 

cooperare militară 

internaţională 

Cadoul — contur al Republicii Belarus cu reţeaua 

de râuri şi oraşe confecţionat din material transparent 

acrilic, emblema Departamentului cooperare 

internaţională militară a Ministerului Apărării Republicii 

Belarus, ce este poziţionată în colţul stâng de sus 

al conturului. Ambele confecţii sunt amplasate 

Returnarea 
beneficiarului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent, 



şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

a Ministerului Apărării 

al Republicii Belarus 

pe un fundal de culoare roşie cu un passe-partout 

de culoare bordo, sub sticlă şi în ramă de culoare neagră-

argintie. Dimensiunea acestuia constituie 275×250 mm. 

Pe passe-partout, în partea de sus este înscris: 

„ДЕПАРТАМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ВОЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА” şi în partea 

de jos: „МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ”. Cadoul este păstrat într-

o cutie de culoare bordo cu stema de stat a Republicii 

Belarus şi ornamentul naţional în culori aurii. 

(sala de protocol 

DPAPA) 

03 noiembrie 

2017 

27. 03 noiembrie 2017 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

domnul Valeriu 

MURZAC 

Cadoul — carte cu copertă tare, intitulată „На крутых 

поворотах жизни”, autor Boris GAMURARI. Cartea 

este scrisă în limba rusă şi conţine 388 pagini şi are 

următoarele dimensiuni: 150×223mm. 

Returnarea 
beneficiarului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent, 

(sala de protocol 

DPAPA) 

03 noiembrie 

2017 

28. 03 noiembrie 2017 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

domnul Valeriu 

MURZAC 

Cadoul — glob de sticlă cu diametrul 55mm şi suport 

de sticlă în formă de cub cu latura de 35mm. Cadoul este 

păstrat într-o cutie de culoare albastră. Suportul are formă 

cubică. Pe una din suprafeţe este inscripţionat: 

„DPAPA — Cu ocazia aniversării 25 ANI din partea 

echipei DPMRE, a. 2000-2005, 28 aprilie 2017”. 

Pe suprafeţele laterale inscripţiei sunt prezente simbolurile 

Armatei Naţionale: Emblema Armatei Naţionale 

Returnarea 
beneficiarului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent, 

(sala de protocol 



a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

şi Drapelul Armatei Naţionale. DPAPA) 

03 noiembrie 

2017 

29. 03 noiembrie 2017 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

domnul Karolis 

ALEKSA, Directorul 

Departamentului operaţii 

şi relaţii internaţionale 

al Ministerului Apărării 

Naţionale al Republicii 

Lituania 

Cadoul — carte intitulată „VILNIUS, with love 

LITHUANIA”, cu copertă tare cu vederi ale oraşului 

Vilnius şi descriere ale acestora în limba lituaniană, 

şi engleză. Cartea conţine 134 pagini şi are următoarele 

dimensiuni: 205×257mm. 

Returnarea 
beneficiarului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent, 

(sala de protocol 

DPAPA) 

03 noiembrie 

2017 

30. 03 noiembrie 2017 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

colonelul Pavel KELBL, 

Ataşatul apărării 

al Republicii Cehe 

Cadoul — „Medalion” reprezintă un cerc metalic 

de culoare cafenie cu diametrul 40mm în cutie de culoare 

albastru-închis. Pe suprafaţa de sus a cercului este prezent 

un basorelief cu inscripţia: „DEFENCE ATTACHE”, 

emblema Ministerului Apărării al Republicii Cehe 

şi Drapelul Republicii Cehe. Pe partea verso al cercului 

este prezent un basorelief cu inscripţia „CZECH 

REPUBLIC”, leul cu două cozi şi cu o coroană din Stema 

mică a Cehiei, precum şi siluetele acoperişurilor unui 

ansamblu arhitectural. 

Returnarea 
beneficiarului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent, 

(sala de protocol 

DPAPA) 

03 noiembrie 

2017 



Apărării 

al Republicii 

Moldova 

31. 03 noiembrie 2017 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

domnul František 

BUBLAN, în contextul 

vizitei delegaţiei 

comitetului pentru afaceri 

externe, securităţii 

şi apărării al Senatului 

Republicii Cehe 

Cadoul — carte intitulată „CZECH REPUBLIC”, 

cu copertă tare, ce conţine ilustraţii cu peisajele 

şi arhitectura Republicii Cehe cu descrierea acestora 

în limba engleză, cehă şi franceză. Cartea conţine 119 

pagini şi are dimensiunea: 250×230mm. 

Returnarea 
beneficiarului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent, 

(sala de protocol 

DPAPA) 

03 noiembrie 

2017 

32. 03 noiembrie 2017 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

locotenent-colonelul 

Daniel OTTOSSON, 

reprezentantul 

Ministerului Apărării 

al Regatului Suediei 

Cadoul — plachetă din lemn de culoare cafenie, 

cu dimensiunile 290×120 mm, pe centrul căreia este 

amplasată emblema Forţelor Armate ale Regatului 

Suediei, reprezentată printr-o sabie orientată cu vârful 

în sus, pe care este amplasat un scut albastru. În centrul 

scutului sunt prezente trei coroane de culoare galbenă. 

Scutul este încununat cu o coroană regală. În partea de jos 

a emblemei este amplasată o plăcuţă metalică 

cu inscripţia: „On the occasion of Staff-talks between 

the Republic of Moldova and the Kingdom 

of Sweden”. 

Returnarea 
beneficiarului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent, 

(sala de protocol 

DPAPA) 

03 noiembrie 

2017 



33. 03 noiembrie 2017 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

locotenent-colonelul 

Daniel OTTOSSON, 

reprezentantul 

Ministerului Apărării 

al Regatului Suediei 

Cadoul — carte intitulată „PANORAMA” cu copertă 

groasă ce conţine 96 pagini, cu dimensiunile 255×255mm. 

Cartea constă din fotografii ale peisajelor şi ansamblurilor 

arhitecturale din Suedia, cu descrierea în limbile engleză, 

germană, spaniolă şi rusă. 

Returnarea 
beneficiarului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent, 

(sala de protocol 

DPAPA) 

03 noiembrie 

2017 

34. 03 noiembrie 2017 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

domnul Matyas 

SZILAGYI, 

Ambasadorul 

Extraordinar 

şi Plenipotenţiar 

al Republicii Ungaria 

Cadoul — carte intitulată „ILUSTRATED MILITARY 

HISTORY OF HUNGARY”, având copertă tare şi scrisă 

în limba engleză. Cartea conţine 272 de pagini şi are 

următoarele dimensiuni: 260×205mm. 

Returnarea 
beneficiarului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent, 

(sala de protocol 

DPAPA) 

03 noiembrie 

2017 

35. 03 noiembrie 2017 

Alexandru 

HAREA, 

domnul Robertas 

SAPRONAS, Directorul 

Departamentului operaţii 

şi relaţii internaţionale 

Cadoul — Tablou cu imagine a palatului Marelui Duce 

al Lituaniei, sec. XVII din oraşul Vilnius şi două 

basoreliefuri ale unor persoane aparent din viţă regală, 

cu passe-partout sub sticlă în ramă. Dimensiunea ramei 

Returnarea 
beneficiarului 

cu titlu 

de păstrare 



şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

al Ministerului Apărării 

Naţionale al Republicii 

Lituania 

este de 340×140mm. permanent, 

(sala de protocol 

DPAPA) 

03 noiembrie 

2017 

36. 03 noiembrie 2017 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

domnul Robertas 

SAPRONAS, Directorul 

Departamentului operaţii 

şi relaţii internaţionale 

al Ministerului Apărării 

Naţionale al Republicii 

Lituania 

Cadoul carte întitulată „VILNIUS” cu copertă tare, 

cu vederi ale oraşului Vilnius şi descriere ale acestora 

în limba lituaniană, şi engleză. Cartea conţine 110 pagini 

şi are următoarele dimensiuni: 234×351mm. Cartea se află 

într-o husă protectoare de carton cu copertă similară. 

Returnarea 
beneficiarului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent, 

(sala de protocol 

DPAPA) 

03 noiembrie 

2017 

37. 07 noiembrie 2017 

Eugeniu 

STURZA, 

Ministrul apărării 

al Republicii 

Moldova 

locotenent-colonelul 

Leonid VOZNIUC, şef 

al Orchestrei 

Prezidenţiale a Republicii 

Moldova 

Cadoul — placheta din lemn, cu dimensiunile 200mm 

x 160mm, pe care este amplasat un scut din alamă 

cu dimensiunile. În partea superioară a scutului este 

dispus drapelul Republicii Moldova, urmată de ecusonul 

Orchestrei Prezidenţiale. Elementele ecusonului 

de culoare roşie sunt: emblema Armatei Naţionale 

în partea de sus şi o liră aurie în partea de jos, încadrată 

Transmiterea 

cadoului cu titlu 

de păstrare 

permanent 

în biroul 

de serviciu 

al Ministrului 



de inscripţia cu majuscule „ORCHESTRA 

PREZIDENŢIALĂ A REPUBLICII MOLDOVA”. 

apărării, 

maiorului 

Grigore 

CERNOLEV 

38. 01 decembrie 2017 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

Colonelul dr. 

Frank RICHTER, 

Director adjunct 

al Direcţiei Politică 

de Securitate 

a Ministerului Apărării 

al Republicii 

Federale Germania 

Cadoul reprezintă o plachetă din lemn în formă de scut 

de culoare cafenie, cu dimensiunile 15×20 cm. Pe centrul 

plachetei este amplasată emblema Forţelor Armate 

a Republicii Federale Germania, reprezentată printr-un 

scut alb cu o cruce malteză neagră pe centru, deasupra 

căreia este amplasat un scut mai mic de culoare galbenă. 

Pe scutul galben este reprezentat vulturul stilizat 

de culoare neagră. Deasupra scutului alb se află o panglică 

de culoare galbenă cu inscripţia: „Bundesministerium 

der Verteidigung”. Dedesubtul scutului se ală o altă 

panglică galbenă cu inscripţia: „Abteilung Politik”. 

Transmiterea 

cadoului cu titlu 

de păstrare 

permanent 

(sala 

de protocol 

DPAPA) 

05 decembrie 

2017 

39. 01 decembrie 2017 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

Colonelul dr. 

Frank RICHTER, 

Director adjunct 

al Direcţiei Politică 

de Securitate 

a Ministerului Apărării 

al Republicii 

Federale Germania 

Cadoul reprezintă o imagine grafică stilizată în culori 

pastelate a monumentului arhitectural sub denumirea 

„Poarta Brandenburg” din or. Berlin, Germania. 

Imaginea este înconjurată cu un câmp alb, înrămată sub 

sticlă. Dimensiunea ramei este de 290×240 mm. În partea 

de jos a imaginii sunt prezente inscripţii în creion simplu: 

„Berlin, Brandenburger Tor Orig. Rad. König”. 

În partea de stângă jos, pe sticlă este încleiat o etichetă 

ce culoare aurie cu inscripţia: „Orig. Radierung”. 

Transmiterea 

cadoului cu titlu 

de păstrare 

permanent 

(sala 

de protocol 

DPAPA) 

05 decembrie 

2017 



40. 

Nedeterminat 

(ND) 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

Nedeterminat 

(ND) 

Cadoul — Plachetă „MEDCEUR-97-1”. Pe placheta din 

lemn, de formă dreptunghiulară, cu dimensiunile 

23×30 cm, este amplasată o hartă cu inscripţia 

cu majuscule a exerciţiului comun al Ministerului 

Apărării, Departamentului Protecţiei Civile şi Situaţiilor 

Excepţionale din Republica Moldova şi Parteneriatul 

pentru Pace al NATO „Medceur-97-1”, desfăşurat 

în municipiul Bălţi la data de 20 mai 1997. În partea 

superioară, din stânga a plachetei este dispusă insigna 

Forţelor Aeriene ale SUA în Europa (US Air Forces 

in Europe), iar în partea dreaptă — cea a Bazei 

Regimentului 39 de Aviaţie a Forţelor Aeriene ale SUA 

(39th Air Base Wing) din Incirlik, Turcia. În partea 

de jos a plachetei este plasată o plăcuţă metalică 

de culoare neagră cu bordură aurie cu textul în limba 

engleză „TO THE REPUBLIC OF MOLDOVA; 15-25 

MAY 97; 39 MDG FAST TEAM; NEPMU-7; 156TH 

AES; 159TH MED.CO”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

41. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Farfurie de ceramică „ВООРУЖЕННЫЕ 

СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. Farfurie 

de ceramică de culoare albă şi margine aurie, cu diametrul 

de 85 mm, cu emblema Forţelor Armate ale Federaţiei 

Ruse, încadrată de o fâşie aurie cu inscripţia cu majuscule 

„ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ” în partea de sus 

şi „РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” în partea de jos. 

Emblema reprezintă imaginea unei acvile de aur cu două 

capete, cu aripi întinse, ţinând o sabie în gheara dreaptă, 

iar în stânga — o coroană de laur. Pe pieptul acvilei este 

un scut încoronat cu o coroană. Pe scutul de pe câmpul 

roşu este un călăreţ, personificându-l pe Sfântul Gheorghe, 

Aducătorul de Biruinţă, lovind cu o suliţă un dragon. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 



42. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou -Farfurie de ceramică „ВООРУЖЕННЫЕ 

СИЛЫ РОССИИ”, „ВОЕННО-МОРСКОЙ 

ФЛОТ”. Farfurie de ceramică de culoare albă şi margine 

aurie, cu diametrul de 85 mm, cu emblema pe fundal 

negru a Marinei Militare a Federaţiei Ruse, care reprezintă 

imaginea a două ancore încrucişate, încadrată de o fâşie 

aurie cu inscripţia cu majuscule „ВООРУЖЕННЫЕ 

СИЛЫ РОССИИ” în partea de sus şi „ВОЕННО-

МОРСКОЙ ФЛОТ” în partea de jos. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

43. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Farfurie de ceramică „ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 

ШТАБ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ”. Farfurie de ceramică de culoare albă 

şi margine aurie, cu diametrul de 85 mm, cu emblema 

medie a Marelui Stat Major al Forţelor Armate ale 

Federaţiei Ruse, încadrată de o fâşie aurie cu inscripţia 

cu majuscule „ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ШТАБ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ” în partea de sus 

şi „РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” în partea de jos. 

Emblema reprezintă imaginea unei acvile de aur cu două 

capete, cu aripi întinse, ţinând în gheara dreaptă o sabie 

de aur, iar în stânga — bastonul de aur de mareşal; 

pe pieptul acvilei este un scut roşu, triunghiular, alungit 

în jos, cu o tijă înălţată spre coiful de aur; în câmpul 

scutului este un călăreţ, personificându-l pe Sfântul 

Gheorghe, Aducătorul de Biruinţă, lovind cu o suliţă 

un dragon. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

44. ND Alexandru ND Cadou — Farfurie de ceramică „МИНИСТЕРСТВО Transmiterea 



HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”. 

Farfurie de ceramică de culoare albă şi margine aurie, 

cu diametrul de 85 mm, cu emblema Ministerului Apărării 

al Federaţiei Ruse, încadrată de o fâşie aurie cu inscripţia 

cu majuscule „МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ” 

în partea de sus şi „РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” 

în partea de jos. Emblema reprezintă imaginea unei acvile 

de argint cu două capete, cu aripi întinse, ţinând în gheara 

dreaptă o sabie, iar în stânga — o coroană de stejar; 

pe pieptul acvilei este un scut roşu, triunghiular, alungit 

în jos, cu o tijă înălţată spre coroana de deasupra; 

în câmpul scutului este un călăreţ, personificându-l 

pe Sfântul Gheorghe, Aducătorul de Biruinţă, lovind 

cu o suliţă un dragon. 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

45. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Scut din lemn 

„HELLENIC VERIFICATION CENTER”. Pe scutul 

din lemn, cu dimensiunile de 17×14 cm este amplasat 

un scut mai mic cu emblema Statului Major al Forţelor 

Armate din Grecia. Emblema, având drept fundal drapelul 

ţării, reprezintă o simbioză a simbolurilor genurilor 

de arme: coiful corintian — forţele terestre, ancora — 

marina, iar aripile — forţele aeriene. Deasupra scutului 

este amplasată inscripţia cu majuscule în limba engleză 

pe fundal galben „HELLENIC VERIFICATION 

CENTER”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

46. ND 

Alexandru 

HAREA, ND 

Cadou — Scut heraldic din lemn „LITHUANIAN AIR 

FORCE AIR BASE”. Scutul heraldic din lemn, 

cu dimensiunile de 18×15 cm, reprezintă şevronul 

de culoare albastră a Bazei de Aviaţie a Forţelor Aeriene 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 



şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

din Lituania. Elementele specifice sunt: crucea dinastiei 

Jagiellonilor, flancate pe ambele părţi de aripi, iar 

deasupra lor se situează un arc. În afara câmpului 

şevronului, în partea superioară sunt înscrise cuvintele 

în limba engleză „LITHUANIAN AIR FORCE”, iar 

în cea inferioară — „AIR BASE”. 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

47. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Scut din lemn 

„IN FAVOREM LIBERTATIS 

PRIDELENEC OBRANY SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY”. Pe scutul din lemn, cu dimensiunile 

de 18×13 cm, este dispus un medalion cu diametrul 

de 8cm, care înfăţişează emblema ataşatului militar 

al Republicii Slovacia, compusă din stema oficială 

a forţelor armate, având ca fundal un glob geografic 

şi încadrată în partea superioară de deviza în latină 

„IN FAVOREM LIBERTATIS”, iar în cea inferioară — 

de cuvintele în limba slovacă „PRIDELENEC OBRANY 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

48. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

ND 

Cadou — Scut heraldic din lemn „CENTRO 

INTERFORZE VERIFICA ARMAMENTI”. 

Pe un scut heraldic din lemn, cu dimensiunile 

de 19×14 cm, este dispus un medalion de alamă, 

cu diametrul de 9cm, care înfăţişează stema Statului Major 

al Forţelor Armate Italiene, încadrată de cuvintele în limba 

italiană „CENTRO INTERFORZE VERIFICA 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 



a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ARMAMENTI”. În partea de jos a scutului este ataşată 

o plăcuţă metalică cu semnătura generalului Gianni 

di Maria. 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

49. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

amiralul 

Deniz Kutluk, 

Locţiitorul Directorului 

NATO 

Cadou — Scut din lemn „To Military Policy and 

Foreign Relation Department MOD Republic 

of Moldova from Rear Admiral Deniz Kutluk (TU-

NA) Asistant Director Cooperation & Regional 

Security Division IMS NATO HQ Chisinau 22 Nov 

2005”. Pe scutul din lemn, cu dimensiunile de 19×14 cm 

este amplasat un scut mai mic cu emblema Statului Major 

Militar Internaţional al NATO. Emblema conţine 

un element central al organizaţiei atlantice — roza 

vânturilor, pe care sunt suprapuse simboluri tradiţionale 

ale genurilor de arme: două săbii încrucişate -trupe 

terestre, pasăre de pradă cu aripi stilizate — aviaţie, 

ancoră — forţe navale, toate fiind în interiorul unei cununi 

aurii. În partea de sus a scutului este ataşată o plăcuţă 

metalică cu textul în limba engleză „To Military Policy 

and Foreign Relation Department MOD Republic 

of Moldova from Rear Admiral Deniz Kutluk (TU-

NA) Asistant Director Cooperation & Regional 

Security Division IMS NATO HQ Chisinau 22 Nov 

2005”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

50. ND 

Alexandru 

HAREA, 

colonel al forţelor navale 

ALBERTUS B. 

PRATIKNYO, 

Cadou — Placheta din lemn „INDONESIAN 

NATIONAL DEFENCE FORCES”, „COL. NAVY 

ALBERTUS B. PRATIKNYO NAVAL ATACHE”. 

Pe placheta din lemn, de formă dreptunghiulară, 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 



şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

Ataşatul military 

al Indoneziei 

cu dimensiunile de 14×17 cm, pe fundal azuriu sunt 

amplasate de la stânga la dreapta emblemele aurii ale 

genurilor de arme: forţe terestre, navale şi aeriene din 

cadrul forţelor de apărare naţională ale Indoneziei. 

În partea superioară a plachetei se situează emblema 

generală a forţelor armate, care este compusă din elemente 

definitorii ale marinei (ancora), forţelor aeriene (aripile) 

şi steaua cu cinci colţuri a trupelor de uscat. Ghirlanda 

stilizată de orez şi bumbac se referă la data proclamării 

Republicii, iar scutul de culoare roşie în care sunt 

încadrate elementele menţionate — la filosofia oficială 

a statului — Pancasila. În partea de jos, în chenare 

bleumarin succesive, sunt inscripţionate cuvintele în limba 

engleză „INDONESIAN NATIONAL DEFENCE 

FORCES”, „COL. NAVY ALBERTUS B. 

PRATIKNYO NAVAL ATACHE”, iar 

„PRESENTED BY” — între chenare. 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

51. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

  

Cadou — Placheta din lemn „CHINESE PEOPLE’S 

LIBERATION ARMY”. Pe placheta din lemn, de formă 

dreptunghiulară, cu dimensiunile de 23×17 cm, este 

dispusă o plăcuţă metalică aurie cu emblema Armatei 

de Eliberare a Poporului Chinez, care se compune dintr-o 

stea roşie cu dungi galbene exterioare contrastante, 

cu caracterele „8” şi „1” în interiorul stelei, referinţă 

la data constituirii acestei armate — 01 august 1927. 

Elementele menţionate sunt amplasate în interiorul unui 

cerc cu creneluri stilizate pe margine. Sub sferă sunt 

dispuse două ramuri împreunate, sub ramuri — numele 

forţelor armate în limba chineză simplificată, urmată 

de echivalentul acesteia în limba engleză „CHINESE 

PEOPLE’S LIBERATION ARMY”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

52. ND Alexandru generalul-maior Johann Cadou — Placheta din lemn „Österreichisches Transmiterea 



HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

PUCHER Şeful Direcţiei 

politici de apărare, 

AUSTRIA 

Bundesheer”. Pe placheta din lemn, de formă 

dreptunghiulară, cu dimensiunile de 16,5×13 cm, este 

amplasată o plăcuţă metalică cu un scut, ce are drept 

fundal drapelul ţării şi stema forţelor armate ale Austriei. 

Aceasta se compune din stema Austriei cu următoarele 

elemente: a) vulturul, care semnifică suveranitatea 

Austriei, adoptată în 1919; b) blazonul Austriei, care 

datează din epoca Evului Mediu târziu, reintrodus în 1919; 

c) coroana murală a Austriei în calitate de republică 

(introdusă în 1919); d) secera ca simbol al agriculturii 

(introdusă în 1919); e) ciocanul ca simbol al industriei 

(introdus în 1919); f) lanţurile rupte, care înseamnă 

eliberarea din dictatura naţional-socialistă (adăugată 

în 1945). În chenarul de jos al scutului sunt dispuse două 

spade încrucişate. În afara scutului, în partea superioară 

se află o inscripţie în limba germană „Österreichisches 

Bundesheer”, iar în partea inferioară — „MajGen 

Johann PUCHER Defence Policy Director 

MoD AUSTRIA”. 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

53. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

Membrii asociaţiei 

ataşaţilor military 

acreditaţi în Republica 

Moldova 

Cadou — Plachetă-cutie „ASOCIAŢIA ATAŞAŢILOR 

MILITARI”. Plachetă-cutie, cu dimensiunea 

de 14×12,5 cm, pe care este amplasată emblema 

Asociaţiei Ostaşilor Militari. Aceasta se compune din 

două scuturi: unul mic, secundar, cu stema Republicii 

Moldova pe fundal albastru, în partea de sus, ieşind din 

câmpul scutului principal de culoare albă, cu marginea 

aurie. În centrul acestuia sunt dispuse două mâini 

împreunate în pumn, care semnifică solidaritatea, 

camaraderia, urmată de inscripţia „ASOCIAŢIA 

ATAŞAŢILOR MILITARI”, pe laturile scutului. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 



54. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Scut din lemn „Visit to Switzerland and its 

Armed Forces Oberes Toggenburg/Inf RS 207 October 

1997”. Pe un scut din lemn, cu dimensiunile 

de 16×12,5 cm, este dispus un medalion din stofă, 

cu diametrul de 8cm, care înfăţişează emblema Şcolii 

de infanterie 7/207 Herisau Gossau în partea de jos 

a scutului, iar deasupra acestuia este amplasată o plăcuţă 

metalică cu textul în limba engleză „Visit to Switzerland 

and its Armed Forces Oberes Toggenburg/Inf RS 207 

October 1997”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

55. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Plachetă „МИНИСТЕРСТВО 

НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

Plachetă, cu dimensiunea de 11×9,5 cm, pe care este 

amplasată o plăcuţă metalică cu emblema forţelor armate 

ale Bulgariei, constituit din următoarele elemente: un scut 

din bronz, având drept fundal drapelul ţării, peste care 

broşează Leul Regal, sub el două spade încrucişate, tot 

ansamblul fiind încadrat într-o cunună de stejar şi laur. 

La încrucişarea ramurilor este ataşat Ordinul 

„За храбрость”, clasa a IV-a. Sub ordin se situează 

inscripţia în limba bulgară „МИНИСТЕРСТВО 

НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

56. ND 

Alexandru 

HAREA, 

Ataşatul 

apărării al Republicii 

Cehia 

Cadou — Scut din lemn „Presented by the Defence 

Attaché Armed Forces of the Czech Republic 

Bucharest”. Pe scutul din lemn, cu dimensiunile 

de 16×11,5 cm este amplasat un scut mai mic cu emblema 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 



şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

forţelor armate ale Cehiei. Scutul este împărţit 

pe orizontală în două câmpuri: în câmpul de sus este 

înfăţişat blazonul Boemiei (un leu argintiu pe fundal 

roşu), iar în câmpul de jos — un glob pământesc, pe care 

se suprapun două spade încrucişate. În partea de centru-jos 

a scutului este aplicată o plăcuţă metalică cu textul 

„Presented by the Defence Attaché Armed Forces 

of the Czech Republic Bucharest”. 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

57. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Scut din lemn „OSCE MISSION 

TO MOLDOVA”. Pe scutul din lemn, cu dimensiunile 

de 18×14 cm este amplasat un scut mai mic cu emblema 

Misiunii OSCE în Republica Moldova. În centrul scutului, 

pe fundal galben, se situează Stema de Stat a Republicii 

Moldova în interiorul unei cununi de stejar. Deasupra lor 

este aplicat un chenar cu abreviatura organizaţiei. În afara 

câmpului scutului, în partea de jos este poziţionată 

o panglică cu inscripţia în limba engleză „OSCE 

MISSION TO MOLDOVA”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

58. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

ND 

Cadou — Plachetă „СОВЕТ МИНИСТРОВ 

ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ”, 

„БИШКЕК 2008”. Plachetă, cu dimensiunea 

de 20×17 cm, pe care este amplasat scut cu dimensiunile 

de 13×17cm, elaborat la Sesiunea miniştrilor apărării 

ai ţărilor membre Comunităţii Statelor Independente din 

2008 la Bişkek. În centrul scutului se situează emblema 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 



a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

CSI (un cerc încadrat de culoare albastră care conţine 

o imagine a unei figuri albe din dungi verticale care trec 

simetric în partea superioară a acestei figuri spre dreapta 

şi spre stânga în elemente inelare concentrice. Acestea din 

urmă se extind în sus şi sunt rotunjite, lungimea şi lăţimea 

lor scad din centru până la periferie. În partea superioară 

a compoziţiei există o cerc auriu înconjurat de elemente 

în formă de inel. Compoziţia simbolizează dorinţa 

de parteneriat egal, unitate, pace şi stabilitate). Deasupra 

emblemei, în semicerc se situează inscripţia în limba rusă 

„СОВЕТ МИНИСТРОВ ОБОРОНЫ 

ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ”, iar 

cu un nivel mai sus drapelele ţărilor participante — 

Republica Azerbaidjan, Republica Armenia, Republica 

Belarus, Georgia, Republica Kazahstan, Republica 

Kârgâzstan, Republica Moldova, Federaţia Rusă, 

Republica Tadjikistan, Republica Turkmenistan, 

Republica Uzbekistan, Ucraina. În partea de jos a scutului, 

între emblemă şi cele două ramuri împreunate este scris: 

„БИШКЕК 2008”. 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

59. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

ND 

Cadou — Plachetă cu emblema Armatei de Eliberare 

a Poporului Chinez. Pe placheta din lemn, de formă 

dreptunghiulară, cu dimensiunile de 23×17 cm, este 

dispusă o plăcuţă metalică aurie cu emblema Armatei 

de Eliberare a Poporului Chinez, care se compune dintr-o 

stea roşie cu dungi galbene exterioare contrastante, 

cu caracterele „8” şi „1” în interiorul stelei, referinţă 

la data constituirii acestei armate — 01 august 1927. 

Elementele menţionate sunt amplasate în interiorul unui 

cerc cu creneluri stilizate pe margine. Sub sferă sunt 

dispuse două ramuri împreunate, sub ramuri — o plăcuţă 

metalică cu mai multe inscripţii în limba chineză 

simplificată. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  



Moldova 2017 

60. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Plachetă „Royal Irish Regiment”. 

Pe placheta, cu dimensiunea de 29×26,5 cm, este 

amplasată emblema Regimentului Regal Irlandez. Aceasta 

reprezintă un chenar în care predomină culorile 

regimentului (verde, roşu, albastru, negru), iar în centrul 

chenarului — simbolul acestuia. În partea de jos este scris 

în limba engleză: „Royal Irish Regiment”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

1 2 3 4 5 6 

61. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

Ministrul 

apărării al 

Republicii Elene, domnul 

YANNOS 

PAPANTONIOU 

Cadou — Scut din lemn „PRESENTED BY THE 

MINISTER OF NATIONAL DEFENCE OF THE 

HELLENIC REPUBLIC Mr. YANNOS 

PAPANTONIOU”. Pe scutul din lemn, cu dimensiunile 

de 23,5×17 cm este amplasat un scut mai mic cu emblema 

Ministerului Apărării Naţionale al Republicii Elene. 

Aceasta reprezintă un alt scut pe care sunt dispuse: 

în partea de jos simbolurile genurilor de arme (coiful 

corintian — forţele terestre, ancora — marina, aripile — 

forţele aeriene), iar în partea de sus — stema ţării 

(un drapel încadrat într-o cunună de măslin), urmată 

de deviza în limba greacă „Apăraţi-vă ţara”. Sub scut — 

două suliţe încrucişate. În afara câmpului scutului, 

în partea de sus — o panglică cu echivalentul în limba 

greacă al „Ministerului Apărării Naţionale”, iar în partea 

de jos — aplicată o plăcuţă metalică cu textul în limba 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 



engleză „PRESENTED BY THE MINISTER 

OF NATIONAL DEFENCE OF THE 

HELLENIC REPUBLIC Mr. YANNOS 

PAPANTONIOU”. 

62. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Plachetă „With Sincere Appreciation For 

Your Support Air War College Class of 2005”. 

Plachetă din sticlă, cu dimensiunile de 12×15,5 cm, 

cu drapelul SUA şi o acvilă. În partea de jos este aplicată 

o plăcuţă cu emblema Colegiului de Război Aerian (Air 

War College) în partea stângă şi textul în limba engleză: 

„With Sincere Appreciation For Your Support Air War 

College Class of 2005”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

63. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

Generalul de Brigadă Dr. 

Ing. CRISTIAN 

EREMIA, Locţiitorul 

şefului Departamentului 

pentru Politica 

de Apărare şi Planificare 

Cadou — Scut din lemn România „MINISTRY 

OF NATIONAL DEFENCE”. Pe scutul din lemn, 

cu dimensiunile de 15×14 cm este amplasată stema 

Ministerului Apărării Naţionale al României, care prezintă 

o acvilă cruciată aurie, mănunchi de fulgere de culoare 

albastră în ghearele roşii, urmată de o panglică 

cu inscripţia în limba engleză „MINISTRY 

OF NATIONAL DEFENCE” şi întregită de o cunună 

de stejar şi laur. În partea de jos a scutului este aplicată 

o plăcuţă metalică cu cuvintele „Oferit de către General 

de Brigadă Dr. Ing. CRISTIAN EREMIA Locţiitorul 

şefului Departamentului pentru Politica de Apărare 

şi Planificare — România, 2015”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 



64. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Scut din lemn „DIRECTORATE 

OF MILITARY OPERATIONS”. Pe scutul din lemn, 

cu dimensiunile de 18×15 cm este amplasat un medalion, 

cu dimensiunile de 7cm, cu sigla Statului Major 

Permanent Întrunit al Marii Britanii din Northwood, 

responsabil de toate operaţiunile comune de urgenţă din 

afara teritoriului britanic. În centrul medalionului sunt 

dispuse simbolurile Serviciului Naval (Naval Service), 

Armatei Britanice (British Army) şi Forţele Aeriene 

Regale (Royal Air Forces), pe un fundal tricromatic 

(bleumarin, roşu şi azuriu. Marginea medalionului este 

împodobită pe circumferinţă de un rând de frunze, care 

culminează cu Coroana Regală Britanică. În partea de jos 

a scutului se află o panglică cu inscripţia în limba engleză 

„DIRECTORATE OF MILITARY OPERATIONS”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

65. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

Ataşatul 

apărării al Republicii 

Cehia 

Cadou — Scut din lemn „DEFENCE ATTACHÉ 

OF THE CZECH REPUBLIC”. Pe scutul din lemn, 

cu dimensiunile de 16,5×12 cm este amplasat un medalion 

de culoare arămie, cu dimensiunile de 8cm, cu sigla 

Ministerului Apărării al Republicii Cehe. În centrul 

medalionului este dispus un scut, care este împărţit 

pe orizontală în două câmpuri: în câmpul de sus este 

înfăţişat blazonul Boemiei, iar în câmpul de jos — două 

spade încrucişate. Cuvintele în limba engleză „CZECH 

REPUBLIC” şi „MoD” sunt gravate pe marginea 

medalionului de jur împrejur. În partea de sus-centru este 

aplicată o plăcuţă metalică cu cuvintele „DEFENCE 

ATTACHÉ OF THE CZECH REPUBLIC”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

1 2 3 4 5 6 

66. ND Alexandru ND 
Cadou — Scut din lemn „ALLIED JOINT FORCE 

COMMAND” şi „NAPLES — ITALY”. Pe scutul din 
Transmiterea 



HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

lemn, cu dimensiunile de 22×17 cm este amplasat 

un medalion, cu dimensiunile de 10cm, cu sigla 

Comandamentului Forţelor Întrunite Aliate din Napoli, 

Italia. Simbolul acestei structuri de comandă din cadrul 

NATO este Leul Sfântului Marcu, care este asociat în mod 

tradiţional cu vechea Republică a Veneţiei, al cărei 

protector sfânt a fost Sfântul Apostol Marcu. Leul este 

înaripat, pasager, colorat în aur pe un fundal roşu, cu aur. 

Acesta ţine în laba dreaptă o sabie îndreptată în sus şi stă 

proptită pe o carte deschisă, care este de asemenea 

colorată în auriu şi conţine cuvântul „PAX” cu majuscule. 

Pe medalion mai sunt dispuse în semicerc cuvintele 

„ALLIED JOINT FORCE COMMAND” şi „NAPLES-

ITALY”, iar drapelele celor 28 de ţări membre ale 

organizaţiei nord-atlantice — într-un cerc închis. În partea 

de jos-centru este aplicată o plăcuţă metalică cu textul 

„IN APPRECIATION OF YOUR GENEROUS 

HOSTING FOR THE JFC NAPLES SSR SEMINAR 

AND EXPERT STAFF MEETING TO MOLDOVA 

13-15 DECEMBER 2011”. 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

67. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării 

ND 

Cadou — Tablou „Berlin, Schloss Charlottenburg”. 

Tablou în ramă de lemn cu dimensiunile 17×21,8. 

cu desenul în creion al Palatului „Schloss 

Charlottenburg” din Berlin, cu dimensiunea 9,2×13 cm, 

autor W. Petess. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  



2017 

68. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Farfurie metalică „JINAN MILITARY 

COMMAND, PLA”. Farfurie metalică de culoare auie 

cu suport, cu diametrul de 15,5 cm. Ът În centru este 

situată emblema Armatei de Eliberare a Poporului Chinez, 

care se compune dintr-o stea roşie cu dungi galbene 

exterioare contrastante, cu caracterele „8” şi „1” 

în interiorul stelei, referinţă la data constituirii acestei 

armate — 01 august 1927. Elementele menţionate sunt 

amplasate în interiorul unui cerc cu creneluri stilizate 

pe margine. Sub sferă sunt dispuse două ramuri 

împreunate, sub ramuri — numele forţelor armate în limba 

chineză simplificată, urmată de echivalentul acesteia 

în limba engleză „JINAN MILITARY COMMAND, 

PLA”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

69. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

Ataşatul 

apărării al Republicii 

Slovace colonel 

Josef MICHALIK 

Cadou — Scut din lemn 

„IN FAVOREM LIBERTATIS 

PRIDELENEC OBRANY SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY”. Pe un scut din lemn, cu dimensiunile 

de 17,5×13 cm, este dispus un medalion cu diametrul 

de 95mm, care înfăţişează emblema ataşatului militar 

al Republicii Slovacia, compusă din stema oficială 

a forţelor armate, având ca fundal un glob geografic 

şi încadrată în partea superioară de deviza în latină 

„IN FAVOREM LIBERTATIS”, iar în cea inferioară —

de cuvintele în limba slovacă „PRIDELENEC OBRANY 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY”. În partea de jos-centru 

a scutului este aplicată o plăcuţă metalică cu textul „Din 

partea Ataşatului Apărării al Republicii Slovace 

colonel Josef MICHALIK”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

70. ND Alexandru ND 
Cadou — Placheta din lemn „MINISTRY 

OF NATIONAL DEFENCE REPUBLIC OF 
Transmiterea 



HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

LITHUANIA”. Pe placheta din lemn, cu dimensiunea 

de 17,2×13 cm, este amplasată emblema Ministerului 

Apărării Naţionale din Lituania. Aceasta reprezintă Lupul 

de Fier (un personaj mitic al unei legende medievale 

referitor la întemeierea oraşului Vilnius, capitala vechiului 

Mare Ducat al Lituaniei şi al Lituaniei contemporane), 

în poziţie de marş, cu o spadă pe umăr şi cu stema ţării 

(un scut heraldic roşu cu un cavaler în armură pe un cal 

argintiu în relief. Cavalerul ţine în mâna dreaptă o sabie 

de argint deasupra capului. Un scut azuriu atârnă 

de pe umărul stâng al cavalerului, cu o cruce dublă de aur 

pe el. Piesele de harnaşament sunt azurii. Mânerul sabiei 

şi elementul de fixare a tecii, scara şeii, zăbalele 

căpăstrului, potcoavele, precum şi decoraţiunile hamului 

sunt de aur). În partea de jos-centru a plachetei este 

aplicată o plăcuţă metalică cu textul în limba engleză 

„MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE 

REPUBLIC OF LITHUANIA”. 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

71. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Farfurie metalică „SKOPJE — 

MACEDONIA”. Farfurie metalică cu diametrul 

de 19 cm, care prezintă un desen cu Catedrala Sfântului 

Clement din oraşul Ohrida, Macedonia. În partea de jos 

amplasată inscripţia:"SKOPJE — MACEDONIA„. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 



72. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

  

Cadou — Scut din lemn „THE GENERAL JONAS 

ZEMAITIS MILITARY ACADEMY 

OF LITHUANIA”. Pe scutul din lemn, cu dimensiunile 

de 17,5×15,5 cm este amplasat un scut mai mic 

cu emblema Academiei Militare „General J. Zemaitis” 

din Lituania. Elementele constituente sunt: o coroană 

de stejar, divizată în două părţi simetrice de o spadă 

dispusă vertical, peste care se suprapune o carte deschisă 

cu simbolul central al forţelor armate lituaniene. În partea 

de sus-centru a scutului este aplicată o panglică cu textul 

„THE GENERAL JONAS ZEMAITIS MILITARY 

ACADEMY OF LITHUANIA”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

73. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

generalul de brigadă 

Pavel ADAM, 

Locţiitorul directorului 

IMS Cooperation and 

Regional Security 

Cadou — Scut din lemn „Presented by Brigadier 

General Pavel Adam Deputy Assistant Director IMS 

Cooperation and Regional Security”. Pe scutul din 

lemn, cu dimensiunile de 19×15 cm este amplasat un scut 

mai mic cu emblema Statului Major Militar Internaţional 

al NATO. Emblema conţine un element central 

al organizaţiei atlantice — roza vânturilor, pe care sunt 

suprapuse simboluri tradiţionale ale genurilor de arme: 

două săbii încrucişate — trupe terestre, acvila cu aripi 

desfăcute stilizate — aviaţie, ancoră — forţe navale, toate 

fiind în interiorul unei cununi aurii. În partea de sus 

a scutului este aplicată o plăcuţă metalică cu textul 

„Presented by Brigadier General Pavel Adam Deputy 

Assistant Director IMS Cooperation and Regional 

Security”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

74. ND 
Alexandru 

HAREA, 

maior 

Oleg MULCO 

Cadou — Suvenir din lemn „MAJ-O*MULCO”. Suvenir 

din lemn, pe suport, cu dimensiunile de 32×29 cm, 

în formă de hartă a Coastei de Fildeş, Africa. Oferit din 

Transmiterea 

cadoului 



şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

partea contingentului de observatori militari din Republica 

Moldova sub mandat ONU. În partea de sus, în colţul 

stâng este amplasat drapelul Republicii Moldova, în colţul 

drept — drapelul Organizaţiei Naţiunilor Unite, între 

ele — abreviatura ONUCI, în centrul hărţii — capul unui 

elefant african, urmat mai jos de altă abreviatură: „MAJ-

O*MULCO”. 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

75. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

maior  

RUSU V.  

şi 

căpitan 

HAREA A. 

Cadou — Sculptură din lemn „ONUCI; 12 august 

2004 — 12 august 2005; MAIOR RUSU V.; CĂPITAN 

HAREA A.”. Sculptură din lemn, pe suport, 

cu dimensiunile de 29×24 cm, din partea ofiţerilor 

Armatei Naţionale, maiorul Rusu V. şi căpitanul Harea A., 

din cadrul contingentului internaţional ONU. Sculptura 

reprezintă două colţuri de fildeş împreunate, la intersecţia 

cărora este dispus un cap de elefant african în profil. 

Deasupra capului — emblema încrustată în lemn 

a Organizaţiei Naţiunilor Unite, cu un nivel mai sus — 

o panglică cu abreviatura ONUCI. Pe suport este aplicată 

o plăcuţă metalică cu textul „ONUCI; 12 august 2004 — 

12 august 2005; MAIOR RUSU V.; CĂPITAN 

HAREA A.”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

76. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

ND 

Cadou — Placheta din lemn. Pe placheta din lemn, 

cu dimensiunea de 26×20,5 cm, este amplasată emblema 

în formă de medalion a Ministerului Apărării al Statelor 

Unite ale Americii (Department of Defense). În partea 

superioară a plachetei este dispusă o plăcuţă metalică 

cu imaginea clădirii Pentagonului, iar în partea 

inferioară — o altă plăcuţă cu textul „THE OFFICE 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 



a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

OF THE SECRETARY OF DEFENSE OF THE 

UNITED STATES OF AMERICA AND THE 

MINISTRY OF DEFENSE OF THE REPUBLIC OF 

MOLDOVA; SEMINAR ON NATIONAL SECURITY 

STRATEGY; CHISINAU, MOLDOVA, FEBRUARY 

19-21, 2002”. 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

77. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Placheta în cutie „MINISTRY 

OF DEFENCE; DEFENCE POLICY 

AND STRATEGY DIVISION CZECH REPUBLIC”. 

Pe placheta, cu dimensiunile de 18×14,5 cm este amplasat 

un scut mai mic cu emblema forţelor armate ale Cehiei. 

Scutul este împărţit pe orizontală în două câmpuri: 

în câmpul de sus este înfăţişat blazonul Boemiei (un leu 

argintiu pe fundal roşu), iar în câmpul de jos — un glob 

pământesc, pe care se suprapun două spade încrucişate. 

În partea de centru-jos a scutului este aplicată o plăcuţă 

metalică cu textul „MINISTRY OF DEFENCE; 

DEFENCE POLICY AND STRATEGY DIVISION 

CZECH REPUBLIC”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

78. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

ND 

Cadou — Farfurie metalică „BELGIAN 

GENERAL STAFF”. Farfurie metalică, cu diametrul 

de 26 cm, cu stema Cartierului General al forţelor armate 

belgiene dispusă în centrul farfuriei. Aceasta reprezintă 

un scut cu baston flancat de ambele părţi de câte o pereche 

de aripi şi fulgere. Deasupra scutului — o coroană regală, 

sub scut — două spade încrucişate. În partea de jos este 

prezentă inscripţia: „BELGIAN GENERAL STAFF”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 



Apărării 

al Republicii 

Moldova 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

79. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Scut din lemn „On-site Inspection Agency”. 

Pe scutul din lemn, cu dimensiunile de 33×25 cm este 

amplasat un medalion cu diametrul de 12cm, cu emblema 

organizaţiei din cadrul Ministerului Apărării al Statelor 

Unite ale Americii cu titulatura de „On-site Inspection 

Agency”, cu misiunea de a efectua inspecţii la faţa locului 

şi responsabilităţi de escorta, în conformitate 

cu prevederile Tratatului privind forţele nucleare 

intermediare, semnat la 8 decembie 1987 de către SUA 

şi URSS. Pe o sferă azurie (albastru oriental) caroiată 

cu argintiu, o acvilă ţine o ramură de măslin în gheara 

dreaptă şi un mănunchi de treisprezece săgeţi în cea 

stângă; pe piept este amplasat scutul cu stema Statelor 

Unite. Toate elementele menţionate sunt încadrate 

de un chenar alb cu inscripţia cu litere negre ON-SITE 

INSPECTION AGENCY în partea de sus şi două spade 

de argint cu aripi de aur încrucişate la mâner şi intercalate 

cu două ramuri de lauri de aur în partea de jos. Globul 

geografic reprezintă importanţa şi implicaţiile misiunii 

acestei Agenţii la nivel mondial. Albastrul reprezintă 

loialitatea, fidelitatea şi stabilitatea. Vulturul, adaptat 

de pe Marele Sigiliu al Statelor Unite, evidenţiază 

implicarea prezidenţială şi îngrijorarea cu privire 

la ramificaţiile şi responsabilităţile Agenţiei. Spadele 

simbolizează responsabilitatea importantă de a asigura 

pacea mondială. Laurul de aur este simbolul perfecţiunii 

şi realizării; culorile alb şi negru denotă precizia 

şi respectarea explicită a preceptelor convenite. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 



80. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Suvenir din sticlă „JOINT CHIEFS 

OF STAFF”. Suvenir din sticlă de formă pentagonală, 

cu dimensiunile de 22,5×22,5cm, cu emblema Şefilor 

de stat major al forţelor întrunite din cadrul Ministerului 

Apărării al Statelor Unite ale Americii (Department 

of Defense). Emblema originală este alcătuită dintr-o 

coroană metalică ovală de laur, cu scutul Statelor Unite 

(de bază în smalţ albastru şi cele 13 benzi din email alb 

şi roşu alternând), pe patru săbii aurii metalice fără teacă. 

Două săbii sunt dispuse vertical, iar celelalte două sunt 

încrucişate, toate au vârfurile şi capetele mânerelor 

aşezate pe coroană, lamele şi restul mânerelor înconjurate 

de o fâşie metalică aurie continuă care înconjoară scutul 

cu cuvântul „JOINT” deasupra şi cuvintele „CHIEFS 

OF STAFF” în partea de jos. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

81. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Scut din lemn „Şcoala Militară Evelpidon”. 

Pe scutul din lemn, cu dimensiunile de 18,5×14 cm este 

amplasat un scut mai mic cu emblema Academiei Militare 

„Evelpidon” din Grecia. Aceasta se compune dintr-un 

medalion central de culoare galbenă cu reprezentarea unei 

ghiulele cu flăcări (simbolul unităţilor de genişti), 

cu marginea albă în care este inscripţionată cu litere aurii 

denumirea unităţii de învăţămâmt în limba greacă. 

În partea de sus a medalionului este afişată stema ţării 

(un drapel încadrat într-o cunună de măslin). Sub 

medalion — două spade şi două muşchete încrucişate, 

urmate de ramuri de măslin, un tun de artilerie dispus 

orizontal. Între paturile muşchetelor şi vârfurile spadelor 

încrucişate — cifrele arabe aurii „1828” (anul fondării 

academiei). În partea de sus a scutului — motoul în greacă 

„Când înveţi cum să fii condus, înveţi cum să conduci”. 

În afara câmpului scutului cu emblemă, în partea 

superioară este aplicată o plăcuţă metalică cu un text 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 



în greacă: „Şcoala Militară Evelpidon, Ministrului 

Apărării al Moldovei d. Victor Gaiciuc, cu onoare. 

septembrie 2003”, iar în partea inferioară — o panglică 

cu titlul în greacă al Academiei. 

82. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Placheta din lemn „MINISTRY 

OF NATIONAL DEFENCE REPUBLIC OF 

LITHUANIA”. Pe placheta din lemn, cu dimensiunea 

de 17,2×13 cm, este amplasată emblema Ministerului 

Apărării Naţionale din Lituania. Aceasta reprezintă Lupul 

de Fier (un personaj mitic al unei legende medievale 

referitor la întemeierea oraşului Vilnius, capitala vechiului 

Mare Ducat al Lituaniei şi al Lituaniei contemporane), 

în poziţie de marş, cu o spadă pe umăr şi cu stema ţării 

(un scut heraldic roşu cu un cavaler în armură pe un cal 

argintiu în relief. Cavalerul ţine în mâna dreaptă o sabie 

de argint deasupra capului. Un scut azuriu atârnă 

de pe umărul stâng al cavalerului, cu o cruce dublă de aur 

pe el. Piesele de harnaşament sunt azurii. Mânerul sabiei 

şi elementul de fixare a tecii, scara şeii, zăbalele 

căpăstrului, potcoavele, precum şi decoraţiunile hamului 

sunt de aur). În partea de jos-centru a plachetei este 

aplicată o plăcuţă metalică cu textul în limba engleză 

„MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE 

REPUBLIC OF LITHUANIA”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

83. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

ND 

Cadou — Scut din lemn „LEGISLATION 

AND LEGAL ASSISTANCE DIRECTORATE”. Scut 

din lemn, compus din două bucăţi, cu dimensiunile 

de 11×9 cm, în formă de cutie. Pe capac este încrustată 

în lemn harta României contemporane şi denumirile ţărilor 

cu care se învecinează. Pe bucata a doua este amplasat 

un medalion de culoare albastră, cu diametrul de 5cm, 

cu emblema Direcţiei Legislaţie şi Asistenţă Juridică 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  



a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

a Ministerului Apărării Naţionale al României, care 

prezintă o acvilă romană aurie, cu scut pe piept, având 

reprezentate pe el unele din simbolurile justiţiei (balanţa 

în echilibru şi spada orientată cu vârful în jos), cu o cruce 

prinsă în cioc, mănunchi de fulgere în gheare, urmată 

de o panglică cu inscripţia „Direcţia Legislaţie şi Asistenţă 

Juridică”. În chenarul medalionului este dispusă inscripţia 

în engleză „LEGISLATION 

AND LEGAL ASSISTANCE DIRECTORATE”. 

Lipseşte plăcuţa metalică cu dedicaţie din partea de jos-

centru a scutului. 

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

84. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

ND 

Cadou — Fanion „Regimentului Regal Irlandez”. 

Fanion, de culoare verde imperial, cu franjuri aurii 

pe partea în formă de V, cu dimensiunile de 20×16, cm. 

Reprezintă un scut heraldic cu emblema Regimentului 

Regal Irlandez dispusă în centru. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

85. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

ND 

Cadou — Calendar „CalendEsercito 1916-2016”. 

Calendar „CalendEsercito 1916-2016”, hârtie, 33×26 cm. 

Editat de Statul Major al Forţelor Armate din Italia, 

dedicat tuturor italienilor participanţi în Primul Război 

Mondial. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 



a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

86. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Emblema „UNIDAD DE VERIFICATION 

ESPANOLA”. Emblema Unităţii de Verificare a Armatei 

Spaniole în ramă de lemn, cu dimensiunile de 29×23 cm. 

Aceasta reprezintă un scut spaniol de culoare albastră, 

cu un leu înaripat şi deviza în latină „FIAT LUX” („Să fie 

lumină”) deasupra acestuia. În afara scutului, în partea 

de sus tronează o coroană regală, iar în partea de jos — 

o panglică cu inscripţia în spaniolă „UNIDAD DE 

VERIFICATION ESPANOLA”. Elementele menţionate 

sun încadrate într-un oval alb pe un câmp de stofă roşie. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

87. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

ND 

Cadou — Fanion „REPUBLIC OF BELARUS 

ARMED FORCES”. Fanion, de culoare verde şi inserţii 

aurii, cu dimensiunile de 25×16,5 cm. Reprezintă un scut 

heraldic cu emblema Forţelor Armate ale Republicii 

Belarus dispusă în centru. Aceasta reprezintă o cunună 

de stejar şi laur legate cu fundă, pe care se suprapune 

steaua roşie în cinci colţuri, cu dungi galbene exterioare 

contrastante. În partea de sus a fanionului inscripţia 

cu litere aurii în engleză: „REPUBLIC OF BELARUS 

ARMED FORCES”, iar în partea de jos — inscripţia 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 



Apărării 

al Republicii 

Moldova 

în limba belorusă: „УЗБРОЕНЫЯ СIЛЫ 

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ”. 
DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

88. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou Farfurie „ALLIED JOINT FORCE 

COMMAND, NAPLES, ITALY”. Farfurie cu diametrul 

de 16 cm, cu sigla Comandamentului Forţei Comune 

Aliate din Napoli, Italia încadrată într-un scut. Simbolul 

original acestei structuri de comandă din cadrul NATO 

este Leul Sfântului Marcu, care este asociat în mod 

tradiţional cu vechea Republică a Veneţiei, al cărei 

protector sfânt a fost Sfântul Apostol Marcu. Leul este 

înaripat, pasager, colorat în aur pe un fundal roşu, cu aur. 

Acesta ţine în laba dreaptă o sabie îndreptată în sus şi stă 

proptită pe o carte deschisă, care este de asemenea 

colorată în auriu şi conţine cuvântul „PAX” cu majuscule. 

În partea de sus a farfuriei sunt dispuse în semicerc 

cuvintele „ALLIED JOINT FORCE COMMAND”, iar 

în partea de jos — "NAPLES, ITALY„.- 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

89. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

ND 

Cadou — Scut din lemn „PfP TRAINING CENTER 

TURKEY”. Pe scutul din lemn, cu dimensiunile 

de 19,5×14,9 cm este amplasat un scut mai mic 

cu emblema Centrului de Instruire al Parteneriatului 

pentru Pace din Ankara, Turcia. Aceasta reprezintă 

simbolul păcii — un porumbel alb în zbor, care duce 

pe aripile sale un glob geografic pe care se suprapune 

drapelul ţării şi o ramură de laur. Deasupra globului, 

în semicerc este inscripţionat cu litere negre „PfP 

TRAINING CENTER TURKEY”. În partea de jos — 

centru a scutului — dedicaţia „PRESENTED BY PfP 

TRAINING CENTER TURKEY”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 



al Republicii 

Moldova 
27 decembrie  

2017 

90. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Placheta din lemn „MINISTRY 

OF NATIONAL DEFENCE REPUBLIC OF 

LITHUANIA”. Pe placheta din lemn, cu dimensiunea 

de 17,2×13 cm, este amplasată emblema Ministerului 

Apărării Naţionale din Lituania. Aceasta reprezintă Lupul 

de Fier (un personaj mitic al unei legende medievale 

referitor la întemeierea oraşului Vilnius, capitala vechiului 

Mare Ducat al Lituaniei şi al Lituaniei contemporane), 

în poziţie de marş, cu o spadă pe umăr şi cu stema ţării 

(un scut heraldic roşu cu un cavaler în armură pe un cal 

argintiu în relief. Cavalerul ţine în mâna dreaptă o sabie 

de argint deasupra capului. Un scut azuriu atârnă 

de pe umărul stâng al cavalerului, cu o cruce dublă de aur 

pe el. Piesele de harnaşament sunt azurii. Mânerul sabiei 

şi elementul de fixare a tecii, scara şeii, zăbalele 

căpăstrului, potcoavele, precum şi decoraţiunile hamului 

sunt de aur). În partea de jos-centru a plachetei este 

aplicată o plăcuţă metalică cu textul în limba engleză 

„MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE 

REPUBLIC OF LITHUANIA”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

91. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

ND 

Cadou — Scut din lemn „EUROPEAN 

ORGANIZATION OF MILITARY 

ASSOCIATIONS”. Pe scutul din lemn, cu dimensiunile 

de 19×15,5 cm este amplasat un scut de tip spaniol mai 

mic cu emblema Organizaţiei Europene a Asociaţiilor 

Militare (EUROMIL). Aceasta reprezintă un cerc 

de 12 stele albe pe fundal albastru, cu numele organizaţiei 

în interiorul acestuia. În partea de sus-centru este aplicată 

o plăcuţă metalică cu textul „EUROPEAN 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 



Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ORGANIZATION OF MILITARY 

ASSOCIATIONS”. 
DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

92. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Scut din lemn „MINISTERSTWO OBRONY 

NARODOWEI”. Pe scutul din lemn, cu dimensiunile 

de 17×14 cm este amplasată emblema Ministerului 

Apărării Naţionale al Poloniei. Aceasta reprezintă o acvilă 

brună, încoronată, cu ghearele şi vârfurile aripilor 

desfăcute, suprapuse pe chenarul medalionului 

cu inscripţia în poloneză „MINISTERSTWO OBRONY 

NARODOWEI”. Sub emblemă — drapelul ţării (două 

benzi orizontale egale ca lăţime, cea de deasupra fiind 

albă şi cea de dedesubt roşie) arborat pe catarg. În partea 

de sus-centru este aplicată o panglică cu textul în engleză 

„MINISTRY of NATIONAL DEFENCE REPUBLIC 

of POLAND”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

93. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

ND 

Cadou — Placheta din lemn „Steaua roşie a Armatei 

de eliberare a poporului chinez”. Pe placheta din lemn, 

cu dimensiunile de 22×17 cm este amplasat un scut 

argintiu cu un medalion auriu, cu spice de grâu împrejur, 

cu steaua roşie a Armatei de eliberare a poporului chinez 

pe centru. Sub medalion sunt dispuse două ramuri de laur 

încrucişate, unite la bază cu o panglică cu o inscripţie 

în limba chineză. În partea de jos-centru este aplicată 

o plăcuţă metalică cu un text în aceiaşi limbă. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  



Moldova 2017 

94. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Placheta din lemn „U.S — MOLDOVA 

BILATERAL DEFENSE CONSULTATIONS 

CHISINAU, MOLDOVA 2 NOVEMBER 2007”. 
Pe placheta din lemn, cu dimensiunea de 25,5×20 cm, este 

amplasată emblema în formă de medalion a Ministerului 

Apărării al Statelor Unite ale Americii (Department 

of Defense). În partea superioară a plachetei este dispusă 

o plăcuţă metalică cu imaginea clădirii Pentagonului, iar 

în partea inferioară — o altă plăcuţă cu textul „U.S. —

 MOLDOVA BILATERAL DEFENSE 

CONSULTATIONS CHISINAU, MOLDOVA 

2 NOVEMBER 2007”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

95. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Placheta din lemn „Cooperative 

Determination 97”. Pe placheta din lemn, 

cu dimensiunea de 21,5×16,5 cm, este amplasată o plăcuţă 

cu logoul exerciţiului NATO „Cooperative 

Determination 97”. Acesta se compune dintr-o 

circumferinţă cu denumirea exerciţiului într-un chenar 

de culoare verde măsliniu: „COOPERATIVE” în partea 

de sus şi „DETERMINATION 97” în partea de jos. 

Urmează altă circumferinţă cu marginea în culorile 

naţionale ale României (roşu, galben şi albastru) 

cu drapelele ţărilor NATO şi partenere participante 

(Franţa, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Grecia, 

Ungaria, Italia, Moldova, Portugalia, România, Republica 

Slovacă, Turcia, Statele Unite ale Americii şi Uzbekistan). 

În partea de sus a plachetei, în colţul stâng se află sigla 

organizaţiei atlantice, în cel drept — cea a Forţele Aliate 

din Europa de Sud, între ele — cuvintele 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 



„HQ LANDSOUTH VERONA”. În partea de jos 

a plachetei, în colţul stâng — reprezentarea grafică 

a strângerii de mână, în cel drept — harta ţării gazde, între 

ele — locaţia şi data exerciţiului:"SIBIU-ROMANIA 01-

14 NOVEMBER 97„. 

1 2 3 4 5 6 

96. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

Membrii militari 

ai Misiunii OSCE din 

Republica Moldova 

Cadou — Scut din lemn. Pe scutul din lemn, 

cu dimensiunile de 18×15 cm este amplasat un scut mai 

mic cu emblema Misiunii OSCE în Republica Moldova. 

În centrul scutului, pe fundal galben, se situează Stema 

de stat a Republicii Moldova în interiorul unei cununi 

de stejar. Deasupra lor este aplicat un chenar 

cu abreviatura organizaţiei. În afara câmpului scutului, 

în partea de jos este poziţionată o panglică cu inscripţia 

în limba engleză „OSCE MISSION TO MOLDOVA”, 

iar în partea de sus aplicată o plăcuţă metalică cu dedicaţia 

„To the MP & IR Dept — MOD of the RM From the 

Mission’s Military Members”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

97. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

ND 

Cadou — Farfurie „USAREUR Engagement 

Activities”. Farfurie, cu diametrul de 17 cm, în interiorul 

căreia este gravat textul „USAREUR Engagement 

Activities”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 



27 decembrie  

2017 

98. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

generalul de brigadă 

CIHANGIR DUMANLI 

Cadou — Scut din lemn „PRESENTED BY BG. 

CIHANGIR DUMANLI COMMANDING 

GENERAL”. Pe scutul din lemn, cu dimensiunile 

de 20×14,5 cm este amplasat un scut mai mic cu emblema 

Corpului 4 de armată din cadrul trupelor terestre ale 

Turciei, cu 12 drapele de dimensiuni mici, ataşate 

în formă de raze, dintre care cinci pe partea stângă şi cinci 

pe partea dreaptă, conţin simbolurile unităţilor 

constituente [Brigada 38 de Infanterie Motorizată 

(Mamak, Ankara), Divizia 1 de infanterie mecanizată 

(Sivas), Brigada 9 de blindate (Sivas), Brigada 5 de 

infanterie mecanizată (Sivas), Brigada 22 de infanterie 

mecanizată (Tokat), Brigada 28 de infanterie mecanizată 

(Çankırı), Brigada 58 de artilerie (Polatli, Ankara), trupele 

aeropurtate de comando ale Brigăzii 1 de Infanterie 

(Talas, Kayseri), Brigada 2 de comando montan (Bolu), 

Brigada 56 de Infanterie Motorizată (Esentepe, Samsun)], 

celelalte 2 reprezentând drapelul ţării şi cel de comandă. 

În partea de sus — centru se situează o panglică 

cu o deviză în limba turcă, în partea de jos — o plăcuţă 

metalică cu dedicaţia „PRESENTED BY BG. 

CIHANGIR DUMANLI COMMANDING 

GENERAL”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

99. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

colonelul 

Giovanni Cazzorla, 

ataşatul militar 

al Republicii Italia 

Cadou — Scut din lemn „PRESENTED BY ITALIAN 

DEFENCE ATTACHÉ Col. Giovanni Cazzorla”. Scut 

din lemn, cu dimensiunile de 23×17 cm, cu emblema 

Statului Major al forţelor armate ale Italiei. Aceasta 

reprezintă un scut tăiat în curmeziş (încrucişat). În cele 

patru câmpuri sunt dispuse elemente heraldice preluate din 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 



şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

stemele trupelor terestre (Esercito Italiano), forţelor navale 

(Marina Militare), celor aeriene (Aeronautica Militare), 

jandarmeria şi poliţia militară (Arma dei Carbinieri. 

Deasupra scutului tronează o coroană murală. În partea 

de jos este aplicată o panglică cu deviza în latină „UNA 

VIS” (O forţă) şi o plăcuţă cu dedicaţia 

„PRESENTED BY ITALIAN DEFENCE ATTACHÉ 

Col. Giovanni Cazzorla” şi semnătura acestuia. 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

100. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

ND 

Cadou — Suvenir „Makina ve Kimya Endüstrisi 

Kurumu”. Suvenir, cu suport din granit, cu dimensiunile 

de 11,5×14,5 cm din partea Corporaţiei în domeniul 

industriei mecanice şi chimice „Makina ve Kimya 

Endüstrisi Kurumu” (MKEK), grup de fabrici controlate 

de guvernul din Turcia, care furnizează produse militare 

forţelor armate turce. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

101. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

colonelul 

ELVAN CELEP, ataşatul 

militar al Republicii 

Turcia 

Cadou — Placheta din lemn „TURKISH 

ARMED FORCES ON BEHALF OF COMMANDER 

OF THE TURKISH ARMED FORCES 

PRESENTED BY COL. ELVAN CELEP TURKISH 

MILITARY ATTCHÉ 2005”. Pe placheta din lemn, 

cu dimensiunea de 20×15 cm, cu inserţii aurii 

pe perimetrul ei, reprezentând frunze de stejar, este 

amplasat un scut roşu şi alb cu emblema forţelor armate 

turce, însoţit de textul „TURKISH ARMED FORCES” 

în partea de sus a plachetei şi dedicaţia „ON BEHALF 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 



Apărării 

al Republicii 

Moldova 

OF COMMANDER OF THE TURKISH 

ARMED FORCES PRESENTED BY COL. ELVAN 

CELEP TURKISH MILITARY ATTCHÉ 2005)” —

jos. 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

102. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Scut din lemn „Armed Forces International 

Centre Norway LtCol Ion Popruga INTCOC 29 Sep — 

10 Oct 1997”. Pe scutul din lemn, cu dimensiunile 

de 23×17 cm, este amplasat un scut mai mic cu emblema 

Centrului Internaţional al Forţelor Armate din Norvegia. 

Aceasta reprezintă o spadă argintie, cu ramuri de laur 

pe lateral, situată pe fundal albastru. Deasupra scutului 

tronează o coroană regală. În partea de jos-centru este 

aplicată o plăcuţă metalică cu inscripţia „Armed Forces 

International Centre Norway LtCol Ion Popruga 

INTCOC 29 Sep — 10 Oct 1997”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

103. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

ND 

Cadou — Scut din lemn „NATIONAL DEFENCE 

FORCES NCO SCHOOL”. Pe scutul din lemn, 

cu dimensiunile de 19×13,5 cm, este amplasat un scut mai 

mic de culoare neagră cu emblema unei şcoli de subofiţeri 

(din lipsă de alte indicii nu a fost posibil de identificat). 

Aceasta reprezintă o cunună de stejar pe care se suprapun 

două spade încrucişate şi o torţă; toate elementele sunt 

argintii. În partea de jos-centru este aplicată o plăcuţă 

metalică cu inscripţia „NATIONAL DEFENCE 

FORCES NCO SCHOOL”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  



Moldova 2017 

104. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Plăcuţă din sticlă „WP (WOJSKO 

POLSKIE)”. Plăcuţă din sticlă 7×9,5 cm, 

cu iniţialele WP (WOJSKO POLSKIE) şi adresele web 

ale forţelor armate poloneze (www.wojsko-polskie.pl) 

şi Ministerului Apărării Naţionale (www.mon.gov.pl). 

Pe un element de pe P este vulturul alb al Poloniei. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

105. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

Ministrul Apărării 

Naţionale al Republicii 

Lituania, 

domnul 

Juozas OLEKAS 

Cadou — Plachetă din lemn „Presented to Mr. Valeriu 

PLESCA Minister of Defence of the Republic 

of Moldova by Mr. Juozas OLEKAS Minister 

of National Defence of the Republic of Lithuania 29th 

May, 2007”. Pe placheta din lemn, cu dimensiunea 

de 15×24 cm, este amplasată emblema Ministerului 

Apărării Naţionale din Lituania pe un papirus. Aceasta 

reprezintă Lupul de Fier (un personaj mitic al unei legende 

medievale referitor la întemeierea oraşului Vilnius, 

capitala vechiului Mare Ducat al Lituaniei şi al Lituaniei 

contemporane), în poziţie de marş, cu o spadă pe umăr 

şi cu stema ţării (un scut heraldic roşu cu un cavaler 

în armură pe un cal argintiu în relief. Cavalerul ţine 

în mâna dreaptă o sabie de argint deasupra capului. 

Un scut azuriu atârnă de pe umărul stâng al cavalerului, 

cu o cruce dublă de aur pe el. Piesele de harnaşament sunt 

azurii. Mânerul sabiei şi elementul de fixare a tecii, scara 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

http://www.mon.gov.pl/


şeii, zăbalele căpăstrului, potcoavele, precum 

şi decoraţiunile hamului sunt de aur). În partea de jos-

centru a plachetei este aplicată o plăcuţă metalică cu textul 

în limba engleză: „Presented to Mr. Valeriu PLESCA 

Minister of Defence of the Republic of Moldova by Mr. 

Juozas OLEKAS Minister of National Defence of the 

Republic of Lithuania 29th May, 2007”. 

106. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Scut din lemn „MINISTERSTWO OBRONY 

NARODOWEI”. Pe scutul din lemn, cu dimensiunile 

de 16,5×11,5 cm este amplasată emblema Ministerului 

Apărării Naţionale al Poloniei. Aceasta reprezintă o acvilă 

brună, încoronată, cu ghearele şi vârfurile aripilor 

desfăcute, suprapuse pe chenarul medalionului 

cu inscripţia în poloneză „MINISTERSTWO OBRONY 

NARODOWEI”. În partea de sus-centru este aplicată 

o plăcuţă cu textul „MINISTRY 

OF NATIONAL DEFENCE REPUBLIC OF 

POLAND” şi drapelul ţării (două benzi orizontale egale 

ca lăţime, cea de deasupra fiind albă şi cea de dedesubt 

roşie). 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

107. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

ND 

Cadou — Scut din lemn „JOINT ARMS 

CONTROL IMPLEMENTATION GROUP”. Pe scutul 

din lemn, cu dimensiunea de 8,5×14,5 cm, este amplasată 

un scut mai mic de culoare albă, cu emblema Grupului 

comun de implementare a controlului armamentului 

(Marea Britanie). Aceasta reprezintă un medalion, 

înconjurată pe exterior de o coroană de laur şi măslin, 

întregită de coroana regală britanică. Denumirea unităţii 

cu litere aurii este încadrată într-un chenar colorat diferit, 

după cum urmează: „JOINT ARMS CON” — 

în secţiunea de culoare bleumarin; „-TROL IMPLEME-” 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 



Apărării 

al Republicii 

Moldova 

- în secţiunea de culoare roşie; „-NTATION GROUP” — 

în secţiunea de culoare azurie. În interiorul medalionului 

sunt reprezentate trei spade, ½ scoase din tecile lor 

de culoare roşie, bleumarin şi azurie: una verticală 

cu o coroană în vârf şi două încrucişate suprapuse. 

În partea de jos-centru este aplicată o panglică cu deviza 

în latină „PER FIDEM MUTAM SECURITAS” 

(Securitate reciprocă prin încredere). 

27 decembrie  

2017 

108. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

colonelul MUSTAFA 

SENOL, 

ataşatul militar 

al Republicii Turcia 

Cadou — Placheta din lemn „TURKISH 

ARMED FORCES ON BEHALF OF THE TURKISH 

ARMED FORCES COMMANDER PRESENTED BY 

COL. MUSTAFA SENOL TURKISH MILITARY 

ATTCHÉ 2001-2003). Pe placheta din lemn, 

cu dimensiunea de 20,5×14,5 cm, cu inserţii aurii 

pe perimetrul ei, reprezentând frunze de stejar, este 

amplasat un scut roşu şi alb cu emblema forţelor armate 

turce, însoţit de textul „TURKISH ARMED FORCES” 

în partea de sus a plachetei şi dedicaţia „ON BEHALF 

OF THE TURKISH ARMED FORCES 

COMMANDER PRESENTED BY COL. MUSTAFA 

SENOL TURKISH MILITARY ATTCHÉ 2001-

2003)” — în partea de jos. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

109. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

ND 

Cadou — Suvenir din lemn „NORTH CAROLINA 

NATIONAL GUARD”. Suvenir din lemn, 

cu dimensiunile de 35,5×15 cm, în formă de hartă 

a statului american Carolina de Nord. În partea stângă este 

incrustat simbolul Gărzii Naţionale — un soldat din cadrul 

miliţiilor guvernamentale din 1663, iar în partea 

dreaptă — Sigiliul cel mare al statului. Între ele — 

inscripţia „NORTH CAROLINA 

NATIONAL GUARD” şi o plăcuţă metalică cu dedicaţia 

„PRESENTED IN APPRECIATION OF SUPPORT 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 



Apărării 

al Republicii 

Moldova 

PARTNERSHIP FOR PEACE NORTH CAROLINA 

NATIONAL GUARD JANUARY 1998”. 
DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

110. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Placheta din lemn „MINISTRY 

OF NATIONAL DEFENCE REPUBLIC OF 

LITHUANIA”. Pe placheta din lemn, cu dimensiunea 

de 17,2×13 cm, este amplasată emblema Ministerului 

Apărării Naţionale din Lituania. Aceasta reprezintă Lupul 

de Fier (un personaj mitic al unei legende medievale 

referitor la întemeierea oraşului Vilnius, capitala vechiului 

Mare Ducat al Lituaniei şi al Lituaniei contemporane), 

în poziţie de marş, cu o spadă pe umăr şi cu stema ţării 

(un scut heraldic roşu cu un cavaler în armură pe un cal 

argintiu în relief. Cavalerul ţine în mâna dreaptă o sabie 

de argint deasupra capului. Un scut azuriu atârnă 

de pe umărul stâng al cavalerului, cu o cruce dublă de aur 

pe el. Piesele de harnaşament sunt azurii. Mânerul sabiei 

şi elementul de fixare a tecii, scara şeii, zăbalele 

căpăstrului, potcoavele, precum şi decoraţiunile hamului 

sunt de aur). În partea de jos-centru a plachetei este 

aplicată o plăcuţă metalică cu textul în limba engleză 

„MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE 

REPUBLIC OF LITHUANIA”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

111. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

ND 

Cadou — Scut din lemn „ROMANIA AVIATIA 

MILITARA”. Scut din lemn, pe suport, cu dimensiunile 

24×18,5 cm, cu emblema aviaţiei militare (România) — 

o acvilă romană cu aripile desfăcute. În partea de jos 

inscripţia: „ROMANIA AVIATIA MILITARA”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 



a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

112. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Farfurie „MINISTERSTVO OBRANY 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA”. Farfurie cu margini 

zimţate aurii, cu diametrul de 20 cm, având încrustată 

pe centru emblema Ministerului Apărării al Slovaciei. 

Aceasta reprezintă trei spade verticale pe o cunună 

de frunze, pe care se suprapune un scut cu stema ţării 

(crucea dublă transversală deasupra imaginii stilizate 

a celor trei munţi — Tatra, Fatra şi Mantru). Alte 

elemente sunt cele două panglici de sub spade 

cu inscripţia „SLOVENSKÁ” şi „MINISTERSTVO” 

în partea stângă, „REPUBLIKA” şi „OBRANY” — 

pe dreapta. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

113. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

ND 

Cadou — Plachetă „UNIDAD DE VERIFICATION 

ESPANOLA”. Plachetă, cu dimensiunile 15×15 cm, 

cu emblema Unităţii de Verificare a Armatei Spaniole. 

Aceasta reprezintă un scut spaniol de culoare albastră, 

cu un leu înaripat şi deviza în latină „FIAT LUX” („Să fie 

lumină”) deasupra acestuia. În afara scutului, în partea 

de sus tronează o coroană regală, iar în partea de jos — 

o panglică cu inscripţia în spaniolă „UNIDAD DE 

VERIFICATION ESPANOLA”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 



Apărării 

al Republicii 

Moldova 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

114. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Scut din lemn „STAFFTALKS 

2016 SWEDEN AND MOLDOVA”. Pe scutul din lemn, 

cu dimensiunea de 29×12 cm, este amplasată emblema 

forţelor armate suedeze. Aceasta reprezintă o spadă de aur 

pe care se suprapune un scut cu trei coroane de aur 

pe fundal albastru. Deasupra scutului tronează o coroană 

regală. În partea de jos pe o plăcuţă aurie cu inscripţie 

în limba engleză:"STAFFTALKS 2016 SWEDEN 

AND MOLDOVA„. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

115. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

ND 

Cadou — Scut din lemn „ON THE OCCASION 

OF BILC ’96 BUDAPEST MLTC PfP DIRECTOR-

GENERAL”. Pe scutul din lemn, cu dimensiunea 

de 20×16 cm, este amplasată emblema Centrului militar 

de instruire lingvistică al NATO din Budapesta. Aceasta 

reprezintă un scut sfertuit (scartelat). În secţiunea 

superioară a scutului, în câmpul din stânga se situează 

imaginea unui calculator, în câmpul din dreapta — o carte 

deschisă, deasupra lor — o panglică tricoloră în culorile 

naţionale şi denumirea capitalei. În secţiunea inferioară 

a scutului — abreviatura MLTC PfP în ambele câmpuri. 

În partea de jos-centru este aplicată o plăcuţă metalică 

cu dedicaţia „ON THE OCCASION OF BILC 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  



Moldova ’96 BUDAPEST MLTC PfP DIRECTOR-

GENERAL”. 
2017 

116. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Scut de aramă 

„HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM”. Scut de aramă, 

8×6,8 cm, pe care este aplicată Stema Ungariei încadrată 

între două ramuri de laur. Aceasta reprezintă un scut 

francez despicat, cu smalţ roşu. Partea stângă este 

împărţită în şapte, având brâuri roşii şi argintii. În partea 

dreaptă, pe fundal roşu, sunt trei coline verzi, pe cel din 

mijloc, având o coroană de aur drept „fundament”, se află 

o cruce a evangheliştilor, argintie. Deasupra scutului 

se află Coroana Sfântă Maghiară. În partea de jos 

a scutului este inscripţionată denumirea în ungară pentru 

Ministerul Afacerilor Externe 

„HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

117. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

ND 

Cadou — Medalion din ceramică „Kaunas Lietuva”. 

Medalion din ceramică, cu diametrul de 18 cm, 

cu imaginea Castelului din oraşul Kaunas, Lituania. 

În partea de sus inscripţionat cu negru: „Kaunas”, 

în partea de jos: „Lietuva”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

118. ND Alexandru 
generalul maior Sandor 

FUCSKU 

Cadou — Scut din lemn 

„ALLIED COMMAND TRANSFORMATION”. 
Transmiterea 



HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

Pe scutul din lemn, cu dimensiunea de 23×17 cm, este 

amplasat un medalion cu emblema Comandamentului 

Aliat pentru Transformare: un glob geografic cu elementul 

central al NATO — roza vânturilor, 4 stele în partea 

de sus a medalionului şi inscripţia 

„ALLIED COMMAND TRANSFORMATION” 

în partea de jos; o plăcuţă metalică cu dedicaţia 

„Presented by DCOS MC MG Sandor FUCSKU 

on behalf of Supreme Allied Commander 

Transformation”. 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

119. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

ND 

Cadou — Suvenir din lemn. Suvenir din lemn, în formă 

de tanc, pe platformă cu dimensiunile de 26×15 cm. 

În partea din faţă a platformei este aplicat un scut 

cu şevronul Diviziei 4 de tancuri de gardă 

„ГВАРДЕЙСКАЯ 4 ТАНКОВАЯ 

КАНТЕМИРОВСКАЯ ДИВИЗИЯ”, „ЧЕСТЬ 

И СЛАВА”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

120. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

ND 

Cadou — Medalion din lemn „Stema Ucrainei”. 

Medalion din lemn, cu diametrul de 15 cm, având sculptat 

în centru simbolul central al stemei Ucrainei: tridentul 

(semn al Marelui Ducat Vladimir-Suzdal). 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 



politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

121. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al Republicii 

Moldova 

ND 

Cadou — Farfurie din oţel „U.S. ARMY WAR 

COLLEGE”. Farfurie din oţel, cu diametrul de 28 cm, 

având incrustat în centru emblema Colegiului de război 

din cadrul forţelor armate ale SUA şi deviza „Not 

To Promote War, But To Preserve Peace”. Pe marginea 

farfuriei sunt incrustate în partea de sus denumirea 

instituţiei de învăţământ „U.S. ARMY WAR 

COLLEGE”, iar în partea de jos — deviza în latină 

„PRUDENS FUTURI” (Înţelepciune şi Forţă). 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

122. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

ND 

Cadou — Sculptură din lemn „Cocoş”. Sculptură din 

lemn, cu dimensiunile 15×15 cm, reprezentând un cocoş 

cântând alături de un urcior din lemn (prezintă dificultăţi 

de identificare al celui de-al doilea element). 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 



Ministerul 

Apărării 
DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

123. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

ND 

Cadou — Farfurie metalică „SKOPJE-

MACEDONIA”. Farfurie metalică, cu diametrul 

de 19 cm, având pe centru un desen care reprezintă 

capitala Macedoniei — Skopje, cu vedere dinspre râul 

Vardar şi podurile acestuia, cu inscripţia în partea de jos: 

„SKOPJE-MACEDONIA”. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

124. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

ND 

Cadou — Fanion „Vulturul alb al Poloniei”. Fanion, 

cu franjuri aurii în partea de jos, cu dimensiunile 

de 24×17, cm, în culorile naţionale (roşu şi alb), dispuse 

vertical, avânt în centru Vulturul alb al Poloniei. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  



2017 

125. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

ND 

Cadou — Fanion „Emblemele forţelor armate ale 

Poloniei”. Fanion de culoare roşie, cu franjuri aurii 

în partea de jos, cu dimensiunile de 24×17, cm, 

cu emblemele forţelor armate ale Poloniei: vulturul alb 

al trupelor terestre (sus), aviaţia şi marina (centru), forţele 

speciale (jos). 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

126. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al R.Moldova 

ND 

Cadou — Farfurie de ceramică „UNITED STATES 

CENTRAL COMMAND”. Farfurie de ceramică, 

cu diametrul de 24 cm, având pe centru emblema 

Comandamentului central al SUA. Aceasta reprezintă 

un disc albastru deschis, cu fâşii de pământ reprezentând 

teritorii din Africa de Nord şi Asia de Sud-Vest, toate 

înconjurate de o bandă de desemnare verde şi inscripţionat 

cu litere aurii „UNITED STATES” sus 

şi „CENTRAL COMMAND” jos; în centrul discului, 

un vulture, în zbor, în profil de trei sferturi, cu corpul 

negru, capul şi coada albă, picioarele şi ciocul galben, 

aripile negre, albe şi cafenii, ţinând în ghearele sale 

un scut. Culorile roşu, verde şi negru sunt predominante 

pe drapelele naţionale ale ţărilor din zona 

de responsabilitate a Comandamentului Central al Statelor 

Unite. Vulturul american chel în aer simbolizează 

mobilitatea şi misiunea Comandamentului de a sprijini 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 



securitatea şi stabilitatea ţărilor prietene şi de a proteja 

interesele Statelor Unite. Vulturul poartă în ghearele sale 

un scut în roşu, alb şi albastru, reprezentând puterea, 

vigilenţa şi fidelitatea Statelor Unite. Cele patru stele, din 

câmpul albastru care se află orizontal deasupra vârfului 

scutului, simbolizează Comandantul suprem, de patru 

stele al acestei structuri, în timp ce cele patru dungi roşii 

verticale, separate de dungi albe, reprezintă cele patru 

servicii militare ale Statelor Unite: armata, forţele navale, 

puşcaşii marini şi forţele aeriene. 

127. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al R.Moldova 

ND 

Cadou — Medalion din lemn „MINISTRY 

OF DEFENCE OF MOLDOVA”. Medalion din lemn, 

cu diametrul de 17,5 cm, având incrustat pe centru o stea 

în opt colţuri (sau o floare) şi inscripţia „MINISTRY 

OF DEFENCE OF MOLDOVA” pe margine. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

128. ND 

Alexandru 

HAREA, 

şef Direcţie 

politici de apărare 

şi planificare 

ND 

Cadou — Suvenir de lemn „Buzdugan”. Suvenir 

de lemn în formă de buzdugan, cu dimensiunile: coada — 

36 cm, capul de luptă — 11,5 cm, cu incrustaţii sub formă 

de flori, spice de grâu şi brâuri. 

Transmiterea 

cadoului 

cu titlu 

de păstrare 

permanent (sala 

de  



a apărării, 

Ministerul 

Apărării 

al R. Moldova 

protocol 

DPAPA) 

27 decembrie  

2017 

 


