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- până nu demult s-a vorbit foarte mult despre nevoia 
modernizării armatei Naționale; de ceva timp se vorbeşte 
despre o armată profesionistă. cum vedeți transformarea 
armatei?

- Trebuie recunoscut că decizia de a profesionaliza Armata 
Națională este una necesară și cu timpul ne va da un rezultat, 
un randament al investițiilor în Armata Națională mai mare, 
decât bazându-ne pe o armată cu militari în termen. Vă spun 
și de ce. Menținerea unui contingent de militari în termen nu-i 
atât de ieftină. deci, sunt cheltuieli și s-au făcut calcule.

La etapa inițială, poate pe parcursul a câțiva ani ar fi mai 
ieftin să ținem militari în termen, însă capacitatea de luptă pe 
care ei o produc în condițiile republicii Moldova, de astăzi, 
când noi nu putem ca statele Unite ale Americii să investim 
imediat o sumă foarte mare și să reînnoim totul, care este o 
condiție limitatoare, trebuie să ne gândim cum putem în timp 
scurt să creștem capacitatea Armatei Naționale.

- Și e posibil acest lucru?
- Absolut!
- ca în timp scurt să se sporească capacitatea armatei 

Naționale?
- dacă vorbim despre profesionalizarea Armatei 

Naționale, cum zic englezii - demonul este în detalii. Adică 
foarte mult contează cum se va face. Este intenția ca să se 
profesionalizeze Armata Națională, acum urmează să vedem 
care pași vor fi întreprinși. deci s-a elaborat un plan care este 
foarte bine pus la punct, care consideră limitările în finanțare 
care există și care necesită suport de la guvernare, un suport 
politic. deci ar trebui să se aloce ceva mai mulți bani pen-
tru Armata Națională pentru a o profesionaliza. Şi acest lu-
cru a fost planificat în anii anteriori. când s-a scris strategia 
Națională de Apărare, s-a indicat o creștere treptată a buge-
tului Armatei Naționale.

Şi practica, și cercetările științifice indică că toate țările 
care sunt sărace, sau o mare majoritate, se ciocnesc cu o 
oarecare amenințare de securitate. de aici putem trage con-

cluzia – și anume asta ne spun specialiștii – că o țară nu poate 
să-și dezvolte economia într-o dinamică optimală atâta timp 
cât are careva amenințări de securitate. Şi atunci, prin dimi-
nuarea amenințărilor astea, creăm un spațiu de manevră mai 
bun pentru o dezvoltare economică. Asta este acea prioritate 
care la moment s-a considerat când s-a decis profesionalizarea 
Armatei Naționale.

- ce înseamnă armata Națională pentru republica 
moldova?

- Armata este, de fapt, un scut, este un element protector al 
resurselor sale. concret pentru republica Moldova, care are pe 
teritoriul său un conflict nerezolvat, un conflict care îi afectea-
ză integritatea teritorială cu prezența unor trupe străine, care 
sunt într-un număr destul de impunător, Armata Națională 
este un nivel de protecție adițional.

- De ce acest statut de neutralitate consfințit în 
constituție nu avantajează astăzi republica moldova?

- E necesar să ne uităm la originea statutului de neutra-
litate. deci, acesta a fost acceptat de conducerea republicii 
Moldova după destrămarea Uniunii sovietice cu intenția 
că, anume acceptând neutralitatea, rușii își vor retrage tru-
pele, fiindcă statutul de neutralitate impune lipsa oricărui 
contingent militar străin pe teritoriul său. Însă nu a existat 
mecanismul de negocieri, un mecanism de protecție că, dacă 
acceptăm statutul de neutralitate, să fie garantată și evacuarea 
trupelor străine și am nimerit în starea asta de suspans, unde 
noi am îndeplinit partea noastră de înțelegere cu Federația 
rusă, iar Federația rusă tărăgănează să-și îndeplinească par-
tea sa de înțelegere din cauza faptului că nu există pârghii de 
a o impune, de a o constrânge să facă acest lucru. Şi e ne-
cesar atunci să ne uităm ce este neutralitatea astăzi pentru 
republica Moldova, fiindcă deja nu mai este ceea ce a fost la 
începutul anilor ’90.

- lucrurile par să rămână neclare până când această re-
tragere a armatei ruse nu se va îndeplini la modul cel mai 
serios, aşa cum stipulează acest acord de retragere?

Interviu cu secretarul de stat în domeniul politicii de apărare şi cooperare 
internaţională în Ministerul Apărării.

- de fapt, astăzi anume prezența trupelor ruse pe 
teritoriul republicii Moldova nu ne permite ca, con-
form dreptului internațional, să insistăm că suntem o 
țară neutră. doar la retragerea trupelor ruse vom putea 
beneficia de acele avantaje care ne-ar oferi statutul de 
neutralitate și doar în timp de război. dacă e să vorbim 
la al doilea element, pe timp de pace nu putem să ne 
declarăm neutri.

Unul din cele mai simple motive este că toate decizi-
ile consiliului de securitate oNU sunt obligatorii pentru 
toate statele membre. chiar fiind un stat neutru, nu poți să 
refuzi să îndeplinești, de exemplu, o măsură de constrânge-
re sau punitivă asupra unui stat care a încălcat securitatea 
internațională. statutul de neutralitate pe timp de pace e un 
fel de nonsens juridic și din cauza asta nici nu vedem un 
cadru legal care să edifice, să consolideze acest statut.

de fapt, dacă ne uităm în istorie, unde a apărut statu-
tul de neutralitate pe timp de pace? după al doilea război 
Mondial, Urss-ul a negociat cu occidentul ca Austria să 
fie în stare de neutralitate permanentă. s-a negociat la nivel 
bilateral într-un fel, dar cu ideea că Uniunea sovietică să-și 
retragă forțele de pe teritoriul Austriei. Şi a făcut-o; eficient 
și-a retras trupele.

- astăzi mulți îşi pun întrebarea: sub care umbrelă 
republica moldova îşi asigură securitatea?

- Pentru a răspunde la întrebarea asta, cred că este logic să 
dăm răspuns la întrebarea: ce ne amenință? de ce noi avem 
nevoie să ne asigurăm, să zicem, securitatea? Şi aici apare 
foarte evident anume sensul păstrării unei Armate Naționale. 
În prezent, printre principalele amenințări pe care le avem, 
una este incapacitatea noastră de a exercita controlul admi-
nistrativ asupra unei părți a teritoriului nostru cu prezența 
unui număr mare de trupe care o parte sunt sub conducerea 
administrației separatiste de la Tiraspol și prezența unor tru-
pe rusești care servesc, de fapt, ca un garant al menținerii la 
conducere a administrației de la Tiraspol.

- separatiste…
- Exact. deci, este un fel de garant, o protecție față de 

eforturile republicii Moldova de a-și restabili integritatea 
teritorială și nu vorbim de restabilirea prin forța armelor, 
desigur. În contextul recentelor crize care s-au declanșat în 
regiune – și vorbesc de acapararea crimeii de către rusia, 
vorbesc de conflictul din estul Ucrainei, care se desfășoară 
cu o mare parte din sprijinul rusesc către separatiștii care 
sfidează Guvernul de la Kiev, deci aceste crize au răsturnat 

Dumitru Mînzărari: 
„Am găsit un cadru optim  
de cooperare cu NATO” 

Valentina Ursu (RFE/RL)
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complet sistemul de securitate care s-a creat după sfârșitul 
războiului rece. Pentru prima dată practic ne-am ciocnit cu 
faptul când o țară în Europa deschis a cucerit teritoriul altui 
stat, una.

doi: s-au folosit în acest scop forțe armate. dacă ne uităm 
în conceptul de securitate din anii ‘90 unde se spunea că nu 
există riscul unui conflict armat între state în Europa, actual-
mente, nu mai putem afirma acest lucru. Încă un element foar-
te important al acestei crize este că controlul asupra unor părți 
ale Ucrainei s-a efectuat nu neapărat prin luptă convențională, 
adică nu a fost o luptă deschisă; s-a efectuat prin metode așa-
numite de război hibrid. deci, scopul războiului care este? de 
a acapara teritoriul, resursele sau de a impune o politică unui 
altui stat.

- Dvs. vorbiți de unde ar veni amenințări pentru statul 
republica moldova. eu vă întrebam, totuşi, sub care um-
brelă statul îşi poate asigura securitatea?

- da, dar ca să ne gândim cum ne putem asigura securita-
tea, cum am menționat anterior, trebuie să înțelegem care sunt 
amenințările, că doar înțelegând amenințările, știind care este 
maladia, putem să ne gândim cum să o tratăm. Avem nevoie 
de a consolida în afară de forțele poliției, ceea ce face statul, 
forțele serviciului de Informație și securitate, care sunt nece-
sare pentru contracararea unui război hibrid, este imperativ 

necesar de a consolida forțele Armatei Naționale, fiindcă toate 
aceste elemente de război hibrid au fost desfășurate cu folo-
sirea forțelor armate, chiar dacă deghizate sub o formă de, să 
zicem, gardă națională, rebeli locali etc., dar ei au fost militari 
profesioniști și doar militarii profesioniști sunt instruiți cum 
să contracareze un pericol inițiat de o forță militară.

Acesta este unul din motivele pentru ce am avea nevoie de 
armată. Şi ca să răspund direct la întrebarea dvs., construirea 
unei armate, chiar mici, dar eficiente, necesită finanțe, necesită 
resurse și pentru ca Moldova să găsească aceste resurse, ea are 
nevoie de ajutorul prietenilor săi. În acest caz ne uităm cine 
sunt prietenii noștri, cine ne ajută în context economic, soci-
al? Acești prieteni vin din occident. Este Uniunea Europeană, 
sunt țările Uniunii Europene, sunt statele Unite, canada, lu-
mea occidentală așa-numita, Japonia, Australia. Ei ne ajută în 
domeniul economic, social, să contracarăm diferite crize natu-
rale și tot ei ne ajută pentru a ne asigura apărarea, deci pentru 
a consolida Armata Națională.

- Dar această idee care vine de la moscova precum că, 
dacă se mai tărăgănează procesul de evacuare a trupelor 
ruseşti din stânga Nistrului, e pe motiv că alianța Nord-
atlantică s-a extins, a ajuns până la prut şi iată că Nato 
pentru Federația rusă rămâne a fi o sperietoare, inclusiv 
atunci când informează cetățenii republicii moldova?

- Anterior am făcut referință la războiul hibrid. războiul 
e numit hibrid, din cauză că incorporează un șir de instru-
mente. Unele din ele sunt exploatarea democratică, fiindcă 
prin exploatarea aceasta se deghizează anume calitatea de 
război, calitatea de a dori să acapareze resurse, teritoriu, să 
influențeze politica Guvernului nostru. Astfel de declarații 
sunt un element al unei propagande complexe, bine orien-
tate de către Federația rusă, fiindcă, creându-se o imagine 
beligerantă, agresivă, o imagine proastă a prietenilor noștri 
din occident, se intenționează ca cetățenii noștri să nu do-
rească această asistență.

să ne gândim în termeni medicali; gândiți-vă cum un 
virus atacă un organism. Virusul induce în eroare mecanis-
mul de imunitate al omului, spunându-i că este prieten și 
astfel atacă celule și începe să promoveze boala în organism. 
Exact în felul acesta, o metodă de propagandă rusească este 
că se folosește imaginea, dinamica de virus unde ni se spune 
că „prietenul vostru de fapt e dușman” și astfel noi, dacă re-
fuzăm ajutorul prietenilor noștri, atunci noi suntem practic 
neajutorați, suntem fără apărare împotriva acelor presiuni 
și elemente ale războiului hibrid care vin din Est.

- Demnitarii republicii moldova încearcă în ultimul 
timp să acrediteze ideea că țara este nu doar consumator 
de securitate, dar şi producător de securitate şi fac trimi-
tere la aceste misiuni de menținere a păcii la care partici-
pă militarii moldoveni. aşa să fie? a ajuns moldova să fie 
şi un producător de securitate?

- să ne uităm la rolul armatei în societate. deci, armata 
de fapt nu este doar un consumator de resurse. Tradițional 
și odată cu creșterea acestor amenințări în regiune de răz-
boi hibrid, de acaparare a teritoriului, se evidențiază tot 
mai pronunțat rolul armatei ca un protector al resurselor 
naționale economice. deci, gândiți-vă: o bancă are bani, dar 
banii ăștia nu sunt siguri până nu se investește în protecția 
lor, ca să-i păstreze. sau ceva ce e mai aproape de noi – 
avem o roadă; roada trebuie protejată pe parcursul creșterii 
ei, după ce s-a cules să fie păstrată până a fi vândută. Şi anu-
me armata servește ca acel protector al resurselor naționale, 
al teritoriului național, care este baza la toate resursele pe 
care țara noastră poate să le asigure. Şi ca să răspund con-
cret la întrebarea dvs., armata nu este un consumator de 
resurse acasă, ea este un protector de resurse. dar am în-
ceput – odată ce ajutorul prietenilor noștri din occident 
ne-a permis să consolidăm un pic forțele noastre militare 
– am început să extindem capacitatea de protecție și în afara 
frontierelor republicii Moldova.

deci, noi nu putem spune că noi doar exportăm, să zi-
cem, creiere, unde tinerii noștri foarte deștepți pleacă peste 
hotare sau exportăm oameni muncitori; o calitate de export 
aș putea spune că sunt militarii noștri, care ajută alte state 
să-și consolideze un nivel mai mare de securitate. Şi aces-

tea sunt operațiuni de menținere a păcii, sunt operațiuni de 
criză. drept exemplu foarte cunoscut cred că în republica 
Moldova este participarea noastră la operațiunea din Koso-
vo, care a fost inițiată de consiliul de securitate al oNU și 
sub umbrela asta generală republica Moldova și-a trimis un 
contingent de rând cu alte state care asigură pacea și secu-
ritatea în Kosovo. Şi acest element de oferire a securității în 
afara frontierelor are un rezultat benefic și nu doar pentru 
țara care beneficiază sau regiunea care beneficiază de asta.

Prin participarea în comun cu prietenii noștri din oc-
cident la astfel de operațiuni de menținere a păcii, de cri-
ză, noi ne consolidăm relațiile cu ei, noi avem drapelul, noi 
suntem percepuți ca prieteni, suntem percepuți ca cine-
va care de rând cu ei muncesc la asigurarea securității pe 
continentul european. Şi în acest sens, republica Moldova 
este privită în țările din occident, de investitorii de acolo, 
ca un obiect de investiții mai atrăgător, fiindcă nu e ceva 
dușmănos. Investițiile străine sunt foarte mult dezavanta-
jate de riscuri și atunci când noi începem a exporta secu-
ritate în exterior, la nivel de percepție, se gândește că sunt 
mai puține riscuri în republica Moldova. deci, e mai bine 
de investit, căci dacă am fi avut riscuri, ar fi trebuit să ne 
concentrăm mult mai mult pe riscurile astea și n-am avea 
posibilitate să exportăm securitate.

- cooperarea cu Nato cum o definiți pe moment, 
cooperarea dintre republica moldova şi alianța Nord-
atlantică?

- din motivul că constituția nu ne permite să aderăm la 
un bloc politic sau militar – și NATo este un bloc politico-
militar de fapt – noi am găsit un cadru optim de cooperare 
cu Alianța Nord-Atlantică, unde ne străduim să identificăm 
ajutorul de care noi avem nevoie în mod prioritar. deci, 
unul din ele este instruirea; instruire în toate domeniile, nu 
doar militar, se generează în baza unei experiențe și în baza 
cercetărilor, care costă foarte mulți bani. Experiența de lup-
tă în diferite operațiuni pe care rusia, să zicem, o are și de 
rând cu rusia o au și diferite țări ale Alianței Nord-Atlantice 
care au participat la diferite misiuni în Mali, în Afganistan, 
în Irak și în baza acestei experiențe se generează un șir de 
proceduri și lecții, ca să creeze o forță eficientă. Şi atunci, noi 
nu trebuie să cheltuim resursele noastre ca să reinventăm bi-
cicleta, noi primim cunoștințele acestea pe gratis deja; deci, 
ele s-au elaborat și ni se oferă. Al doilea moment ţine de teh-
nologii. Trebuie să recunoaștem că elementele tehnologice 
pe care armata noastră se bazează sunt destul de vechi, din 
timpul sovietic, căci noi nu am avut resurse să procurăm, 
să schimbăm. Totul ce noi am procurat, am schimbat a fost 
ajutor din partea prietenilor din Alianța Nord-Atlantică la 
nivel bilateral cu țări aparte ca Germania, Italia etc.
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complet sistemul de securitate care s-a creat după sfârșitul 
războiului rece. Pentru prima dată practic ne-am ciocnit cu 
faptul când o țară în Europa deschis a cucerit teritoriul altui 
stat, una.

doi: s-au folosit în acest scop forțe armate. dacă ne uităm 
în conceptul de securitate din anii ‘90 unde se spunea că nu 
există riscul unui conflict armat între state în Europa, actual-
mente, nu mai putem afirma acest lucru. Încă un element foar-
te important al acestei crize este că controlul asupra unor părți 
ale Ucrainei s-a efectuat nu neapărat prin luptă convențională, 
adică nu a fost o luptă deschisă; s-a efectuat prin metode așa-
numite de război hibrid. deci, scopul războiului care este? de 
a acapara teritoriul, resursele sau de a impune o politică unui 
altui stat.

- Dvs. vorbiți de unde ar veni amenințări pentru statul 
republica moldova. eu vă întrebam, totuşi, sub care um-
brelă statul îşi poate asigura securitatea?

- da, dar ca să ne gândim cum ne putem asigura securita-
tea, cum am menționat anterior, trebuie să înțelegem care sunt 
amenințările, că doar înțelegând amenințările, știind care este 
maladia, putem să ne gândim cum să o tratăm. Avem nevoie 
de a consolida în afară de forțele poliției, ceea ce face statul, 
forțele serviciului de Informație și securitate, care sunt nece-
sare pentru contracararea unui război hibrid, este imperativ 

necesar de a consolida forțele Armatei Naționale, fiindcă toate 
aceste elemente de război hibrid au fost desfășurate cu folo-
sirea forțelor armate, chiar dacă deghizate sub o formă de, să 
zicem, gardă națională, rebeli locali etc., dar ei au fost militari 
profesioniști și doar militarii profesioniști sunt instruiți cum 
să contracareze un pericol inițiat de o forță militară.

Acesta este unul din motivele pentru ce am avea nevoie de 
armată. Şi ca să răspund direct la întrebarea dvs., construirea 
unei armate, chiar mici, dar eficiente, necesită finanțe, necesită 
resurse și pentru ca Moldova să găsească aceste resurse, ea are 
nevoie de ajutorul prietenilor săi. În acest caz ne uităm cine 
sunt prietenii noștri, cine ne ajută în context economic, soci-
al? Acești prieteni vin din occident. Este Uniunea Europeană, 
sunt țările Uniunii Europene, sunt statele Unite, canada, lu-
mea occidentală așa-numita, Japonia, Australia. Ei ne ajută în 
domeniul economic, social, să contracarăm diferite crize natu-
rale și tot ei ne ajută pentru a ne asigura apărarea, deci pentru 
a consolida Armata Națională.

- Dar această idee care vine de la moscova precum că, 
dacă se mai tărăgănează procesul de evacuare a trupelor 
ruseşti din stânga Nistrului, e pe motiv că alianța Nord-
atlantică s-a extins, a ajuns până la prut şi iată că Nato 
pentru Federația rusă rămâne a fi o sperietoare, inclusiv 
atunci când informează cetățenii republicii moldova?

- Anterior am făcut referință la războiul hibrid. războiul 
e numit hibrid, din cauză că incorporează un șir de instru-
mente. Unele din ele sunt exploatarea democratică, fiindcă 
prin exploatarea aceasta se deghizează anume calitatea de 
război, calitatea de a dori să acapareze resurse, teritoriu, să 
influențeze politica Guvernului nostru. Astfel de declarații 
sunt un element al unei propagande complexe, bine orien-
tate de către Federația rusă, fiindcă, creându-se o imagine 
beligerantă, agresivă, o imagine proastă a prietenilor noștri 
din occident, se intenționează ca cetățenii noștri să nu do-
rească această asistență.

să ne gândim în termeni medicali; gândiți-vă cum un 
virus atacă un organism. Virusul induce în eroare mecanis-
mul de imunitate al omului, spunându-i că este prieten și 
astfel atacă celule și începe să promoveze boala în organism. 
Exact în felul acesta, o metodă de propagandă rusească este 
că se folosește imaginea, dinamica de virus unde ni se spune 
că „prietenul vostru de fapt e dușman” și astfel noi, dacă re-
fuzăm ajutorul prietenilor noștri, atunci noi suntem practic 
neajutorați, suntem fără apărare împotriva acelor presiuni 
și elemente ale războiului hibrid care vin din Est.

- Demnitarii republicii moldova încearcă în ultimul 
timp să acrediteze ideea că țara este nu doar consumator 
de securitate, dar şi producător de securitate şi fac trimi-
tere la aceste misiuni de menținere a păcii la care partici-
pă militarii moldoveni. aşa să fie? a ajuns moldova să fie 
şi un producător de securitate?

- să ne uităm la rolul armatei în societate. deci, armata 
de fapt nu este doar un consumator de resurse. Tradițional 
și odată cu creșterea acestor amenințări în regiune de răz-
boi hibrid, de acaparare a teritoriului, se evidențiază tot 
mai pronunțat rolul armatei ca un protector al resurselor 
naționale economice. deci, gândiți-vă: o bancă are bani, dar 
banii ăștia nu sunt siguri până nu se investește în protecția 
lor, ca să-i păstreze. sau ceva ce e mai aproape de noi – 
avem o roadă; roada trebuie protejată pe parcursul creșterii 
ei, după ce s-a cules să fie păstrată până a fi vândută. Şi anu-
me armata servește ca acel protector al resurselor naționale, 
al teritoriului național, care este baza la toate resursele pe 
care țara noastră poate să le asigure. Şi ca să răspund con-
cret la întrebarea dvs., armata nu este un consumator de 
resurse acasă, ea este un protector de resurse. dar am în-
ceput – odată ce ajutorul prietenilor noștri din occident 
ne-a permis să consolidăm un pic forțele noastre militare 
– am început să extindem capacitatea de protecție și în afara 
frontierelor republicii Moldova.

deci, noi nu putem spune că noi doar exportăm, să zi-
cem, creiere, unde tinerii noștri foarte deștepți pleacă peste 
hotare sau exportăm oameni muncitori; o calitate de export 
aș putea spune că sunt militarii noștri, care ajută alte state 
să-și consolideze un nivel mai mare de securitate. Şi aces-

tea sunt operațiuni de menținere a păcii, sunt operațiuni de 
criză. drept exemplu foarte cunoscut cred că în republica 
Moldova este participarea noastră la operațiunea din Koso-
vo, care a fost inițiată de consiliul de securitate al oNU și 
sub umbrela asta generală republica Moldova și-a trimis un 
contingent de rând cu alte state care asigură pacea și secu-
ritatea în Kosovo. Şi acest element de oferire a securității în 
afara frontierelor are un rezultat benefic și nu doar pentru 
țara care beneficiază sau regiunea care beneficiază de asta.

Prin participarea în comun cu prietenii noștri din oc-
cident la astfel de operațiuni de menținere a păcii, de cri-
ză, noi ne consolidăm relațiile cu ei, noi avem drapelul, noi 
suntem percepuți ca prieteni, suntem percepuți ca cine-
va care de rând cu ei muncesc la asigurarea securității pe 
continentul european. Şi în acest sens, republica Moldova 
este privită în țările din occident, de investitorii de acolo, 
ca un obiect de investiții mai atrăgător, fiindcă nu e ceva 
dușmănos. Investițiile străine sunt foarte mult dezavanta-
jate de riscuri și atunci când noi începem a exporta secu-
ritate în exterior, la nivel de percepție, se gândește că sunt 
mai puține riscuri în republica Moldova. deci, e mai bine 
de investit, căci dacă am fi avut riscuri, ar fi trebuit să ne 
concentrăm mult mai mult pe riscurile astea și n-am avea 
posibilitate să exportăm securitate.

- cooperarea cu Nato cum o definiți pe moment, 
cooperarea dintre republica moldova şi alianța Nord-
atlantică?

- din motivul că constituția nu ne permite să aderăm la 
un bloc politic sau militar – și NATo este un bloc politico-
militar de fapt – noi am găsit un cadru optim de cooperare 
cu Alianța Nord-Atlantică, unde ne străduim să identificăm 
ajutorul de care noi avem nevoie în mod prioritar. deci, 
unul din ele este instruirea; instruire în toate domeniile, nu 
doar militar, se generează în baza unei experiențe și în baza 
cercetărilor, care costă foarte mulți bani. Experiența de lup-
tă în diferite operațiuni pe care rusia, să zicem, o are și de 
rând cu rusia o au și diferite țări ale Alianței Nord-Atlantice 
care au participat la diferite misiuni în Mali, în Afganistan, 
în Irak și în baza acestei experiențe se generează un șir de 
proceduri și lecții, ca să creeze o forță eficientă. Şi atunci, noi 
nu trebuie să cheltuim resursele noastre ca să reinventăm bi-
cicleta, noi primim cunoștințele acestea pe gratis deja; deci, 
ele s-au elaborat și ni se oferă. Al doilea moment ţine de teh-
nologii. Trebuie să recunoaștem că elementele tehnologice 
pe care armata noastră se bazează sunt destul de vechi, din 
timpul sovietic, căci noi nu am avut resurse să procurăm, 
să schimbăm. Totul ce noi am procurat, am schimbat a fost 
ajutor din partea prietenilor din Alianța Nord-Atlantică la 
nivel bilateral cu țări aparte ca Germania, Italia etc.
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Eugen sturza a mai specificat că tinerii care au depus jură-
mântul, sunt printre ultimii care au fost încorporaţi în servi-
ciul militar obligatoriu. „Recent am lansat un proces amplu de 
reformă şi profesionalizare a armatei. Eu îmi doresc ca cei mai 
buni dintre voi să se regăsească ulterior în noua Armată Naţio-
nală”, a declarat Eugen sturza.

Tinerii susţin că îndeplinesc cu onoare și demnitate datoria 
de militar, iar cele două luni petrecute în armată le-au fortificat 
bărbăţia. ,,Aceste luni în care am îndeplinit serviciul militar au 
fost pentru mine o perioadă de maturizare, de înţelegere ce în-
seamnă cu adevărat responsabilitatea şi spiritul de iniţiativă. De 
asemenea, mi-a dezvoltat patriotismul şi ataşamentul mai puter-
nic faţă de ţară. Sunt mândru că am camarazi bravi alături, iar 
împreună depăşim orice obstacol”, spune cu fermitate soldatul 
Mihail cuciuc din batalionul de Gardă.

Pentru soldatul Iulian Popa, jurământul de credinţă Patriei 
a însemnat mii de emoţii. Acesta le-a  exprimat într-un mă-
nunchi de sentimente sincere. ,,În timp ce juram că o să-mi apăr 

Patria chiar şi cu preţul propriei vieţi, m-au cuprins mii şi mii de 
emoţii, fireşte, emoţii de onoare şi demnitate. Am simţit curaj şi 
fiori de teamă pe propria-mi piele, şi licăr de fericire şi mândrie 
în ochii părinţilor mei” povestește emoţionat soldatul.

Emoţiile de satisfacţie și mândrie au inundat chipurile ma-
melor, care își admirau feciorii plecaţi la datorie. doamna Na-
dejda botez, mama ostașului Vasile botez, a trăit o mare parte 
din viaţă într-o simbioză continuă cu armata, și spune că de 
mic copil i-a insuflat și fiului său dragoste pentru aceasta. ,,Ne 
mândrim că am crescut şi educat un băiat, care din propria ini-
ţiativă îşi face datoria faţă de Patrie. Sunt de părerea că armata 
este şcoala unde se cultivă adevăratele valori şi dragostea faţă de 
ţară şi popor”, subliniază mama ostașului.

după depunerea jurământului militar, soldaţii beneficiază 
de patru zile de concediu, ulterior continuându-și activitatea 
în structurile militare. Actualmente serviciul militar în termen 
durează 12 luni.

Ludmila SOLOMON

depunerea jurământului militar de credinţă Patriei și 
poporului, reprezintă pentru militari un legământ 

sacru. Prin conștientizarea acestei responsabilităţi tinerii 
își asumă datoria civică de a apăra suveranitatea și inde-
pendenţa  republicii Moldova. Evenimentul a fost onorat 
de prezenţa corpului de comandă al armatei în frunte cu 
ministrul Apărării Eugen sturza, reprezentanţi ai bisericii 
ortodoxe, părinţii și rudele tinerilor.

Eugen sturza i-a felicitat pe soldaţii care urmează să 
îndeplinească serviciul militar în termen și i-a îndemnat 
să fie în continuare responsabili în executarea misiunilor 
ce le revin. Ministrul Apărării a ţinut să-i asigure pe tinerii 
militari, că pe parcursul îndeplinirii serviciului militar, vor 
avea toată susţinerea conducerii Ministerului Apărării și 
întregii Armate Naţionale. „De astăzi pentru dumneavoas-
tră începe o nouă etapă a vieţii - etapa provocărilor frumoa-
se, a responsabilităţii, a camaraderiei ostăşeşti. Bucuraţi-vă 
de fiecare moment pe care îl veţi trăi aici, în Armata Naţio-
nală!”, a spus Eugen sturza.

Activitatea dată este o componentă a ritualurilor mi-
litărești ce se desfășoară tradiţional. Aceasta are drept 
obiectiv primordial educaţia militaro-patriotică a tinerii 
generaţii și militarilor în termen. În cadrul ceremoniei, 
oaspeţilor le-a fost prezentat un program de muzică mili-
tară al orchestrei Prezidenţiale, dar și exerciţii demonstra-
tive la instrucţia de front.

de asemenea, Eugen sturza a menţionat că soldaţii 
vor avea parte de condiţii mult mai bune de instruire. „Voi 
sunteţi mult mai norocoşi decât alţi tineri care au făcut ser-
viciul militar anterior în Armata Naţională. Şi asta pentru 
că din acest an, în Tabăra militară am început un proces 
amplu de reconstrucţie şi modernizare, pentru ca voi să 
beneficiaţi de condiţii adecvate de antrenament, cazare şi 
alimentaţie”, a reiterat ministrul Apărării.

... Jur să-mi apăr 
Patria chiar şi cu 
preţul propriei vieţi, 
să respect legile 
Republicii Moldova şi 
regulamentele militare

Jurământul militar

Legământul 
n În Tabăra militară 142 din capitală, 

circa 100 de tineri, încorporaţi în 
Armata Naţională în luna ianuarie 
curent, au jurat credinţă Patriei.  
Imnul de stat, în semn de onorare 
a evenimentului, a deschis oficial 
ceremonia consacrată depunerii 
jurământului militar. 

pentru Patrie
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Şeful Statului Major al Apărării  
din Lituania în vizită oficială la Chişinău

Pe parcursul aflării sale la chișinău, generalul-locotenent 
Jonas Vytautas Žukas a avut o întrevedere cu ministrul 

Apărării Eugen sturza. cei doi oficiali au discutat despre secu-
ritatea regională, reforma sectorului de apărare din republica 
Moldova, participarea la operaţiunile de menţinere a păcii cu 
mandat internaţional și cooperarea militară bilaterală.

Eugen sturza a apreciat sprijinul Lituaniei pentru moder-
nizarea și reformarea domeniului de apărare din ţara noastră, 
menţionând că parteneriatul dintre cele două state a avut un 
trend ascendent în ultimii ani.

În cadrul evenimentului, ministrul Apărării l-a decorat pe 
generalul-locotenent Jonas Vytautas Žukas cu medalia „Pen-
tru consolidarea frăţiei de arme”. distincţia a fost oferită pen-
tru contribuţie meritorie la dezvoltarea relaţiilor de colaborare 
dintre cele două armate.

Totodată, Şeful statului Major al Apărării din Lituania a 
discutat cu generalul de brigadă Igor cutie, comandantul Ar-
matei Naţionale, despre perspectiva de impulsionare a coope-

rării pe segmentul de apărare, atât la nivel bilateral, cât și în 
cadrul organizaţiilor internaţionale.

Generalul de brigadă cutie a subliniat, în timpul dialogu-
lui, excelenta colaborare dintre instituţiile de apărare ale celor 
două ţări și i-a mulţumit generalului Žukas și Guvernului Li-
tuaniei pentru sprijinul substanţial acordat Armatei Naţionale 
a republicii Moldova în mai multe domenii importante, cum 
ar fi învăţământul militar, asistenţa experţilor pentru refor-
marea sectorului de apărare, instruirea în cadrul exerciţiilor 
multinaţionale.

„Până în anul curent peste 70 de ofiţeri şi subofiţeri mol-
doveni au studiat în instituţii de profil din Lituania, urmând 
cursuri de specializare în cadrul Academiei Militare din Vilnius 
şi Şcolii Forţelor Armate Lituaniene din Kaunas. De asemenea, 
din 2005 şi până în prezent 10 ofiţeri ai Armatei Naţionale au 
absolvit Colegiul de Apărare al Ţărilor Baltice din Tartu, Esto-
nia, costul burselor oferite ofiţerilor noşti fiind achitat integral de 
către Lituania”, a spus generalul cutie.

Șeful statului major al apărării din lituania,  
general-locotenent Jonas Vytautas Žukas

„Este o mare plăcere să mă aflu la Chişinău şi 
să mă întâlnesc cu colegul meu, generalul de 

brigadă Cutie şi cu domnul ministru al Apărării. 
Sunt recunoscător gazdelor pentru ospitalitate şi pri-
mirea călduroasă. Este prima mea vizită oficială în 
Republica Moldova. Am venit aici să exprim susţine-
rea Forţelor Armate ale Lituaniei pentru reforma în 
domeniul apărării care este în curs de desfăşurare în 
Republica Moldova, să discutăm subiecte şi perspec-
tive ce ţin de cooperarea bilaterală în domeniul apă-
rării. Am avut discuţii deschise şi sincere cu domnul 
general de brigadă Igor Cutie. Am discutat subiecte 
de interes comun, cum ar fi securitatea regională, 
procesul de reformare a sectorului de apărare al Mol-
dovei şi succesele obţinute, participarea în operaţiuni 
internaţionale şi perspectivele cooperării bilaterale. 
L-am asigurat pe colegul meu că Republica Moldo-
va este unul dintre partenerii de top ai Lituaniei şi 
Lituania îşi va menţine angajamentul de a susţine 
reforma sectorului de apărare al Moldovei. Vom con-
tinua cooperarea noastră cu Republica Moldova în 
domeniul instruirii, învăţământului şi dezvoltării ca-
pacităţilor de apărare. De asemenea, am evidenţiat 
importanţa cooperării practice şi benefice din cadrul 
NATO în utilizarea expertizei, susţinerii şi consilierii 
din partea ţărilor membre ale NATO în domeniul 
dezvoltării capabilităţilor de apărare. Am mulţumit 
Şefului Statului Major al Armatei Naţionale pentru 
contribuţia din cadrul operaţiunilor internaţionale 
sub egida NATO, UE şi ONU şi am încurajat Armata 
Naţională să se implice mai activ în politica de secu-
ritate şi apărare comună a UE şi activităţile acesteia, 
utilizând fondul de încredere al politicii de securitate 
şi apărare comună. Ca să fiu sincer, sunt mulţumit de 
modul în care sunt implementate reformele de către 
Forţele Armate ale Republicii Moldova şi vă doresc 
ca aceste planuri şi obiective ambiţioase să fie sus-
ţinute de resurse financiare suficiente şi personal de 
calitate. Cred sincer că relaţiile de cooperare în do-
meniul apărării moldo-lituaniene vor continua să 
se dezvolte într-o manieră prietenoasă şi aduc urări 
de bine Republicii Moldova şi Forţelor Armate. Mult 
succes şi realizări importante!”

comandantul Armatei Naţionale s-a referit și la instruirea 
comună a militarilor din cele două state în cadrul exerciţiilor 
multinaţionale în Ucraina, bulgaria, românia, Germania și 
alte ţări, specificând că astfel ei își testează interoperabilitatea 
și preiau unii de la alţii cele mai bune practici specifice opera-
ţiunilor internaţionale de menţinere a păcii.

La rândul său, generalul-locotenent Žukas a declarat că 
republica Moldova este unul dintre partenerii importanţi ai 
Lituaniei. „Lituania îşi va menţine angajamentul de a susţine 
reforma sectorului de apărare al R. Moldova. Vom continua co-
operarea noastră în domeniul instruirii, învăţământului şi dez-
voltării capacităţilor de apărare”, a spus șeful statului Major al 
Apărării din Lituania.

Generalul-locotenent Žukas a apreciat contribuţia ţării 
noastre la operaţiunile internaţionale sub egida NATo, UE și 
oNU și a încurajat Armata Naţională să se implice mai activ în 
Politica de securitate și Apărare comună a Uniunii Europene 
(PsAc) și activităţile acesteia, utilizând Fondul de încredere 
al PsAc.

La chișinău, oficialul militar, împreună cu delegaţia litu-
aniană, a vizitat Academia Militară a Forţelor Armate „Ale-
xandru cel bun” și brigada „Ştefan cel Mare”, pentru a se do-
cumenta despre activitatea, misiunile și infrastructura acestor 
subdiviziuni.

Nu putem trece cu vederea implicarea părţii lituaniene 
la crearea unui mediu ecologic sănătos. În cadrul proiectului 
NATo de distrugere a deșeurilor de pesticide rămase pe teri-
toriul ţării din perioada sovietică, Lituania a oferit republicii 
Moldova aproximativ patruzeci și cinci de mii de euro.

Amintim că Şeful Marelui stat Major, comandantul Ar-
matei Naţionale, generalul de brigadă Igor cutie, a efectuat în 
perioada 7- 9 iunie 2017, o vizită oficială la Vilnius, la invitaţia 
generalului-locotenent Jonas Vytaus Žukas.

republica Moldova și Lituania cooperează în domeniul 
militar din luna noiembrie 2000.

Şeful statului major al apărării din lituania a efectuat o vizită oficială în republica moldova,  
în perioada 26-28 martie curent, la invitaţia omologului său, generalul de brigadă igor cutie



11Aprilie  2018

Şeful Statului Major al Apărării  
din Lituania în vizită oficială la Chişinău

Pe parcursul aflării sale la chișinău, generalul-locotenent 
Jonas Vytautas Žukas a avut o întrevedere cu ministrul 

Apărării Eugen sturza. cei doi oficiali au discutat despre secu-
ritatea regională, reforma sectorului de apărare din republica 
Moldova, participarea la operaţiunile de menţinere a păcii cu 
mandat internaţional și cooperarea militară bilaterală.

Eugen sturza a apreciat sprijinul Lituaniei pentru moder-
nizarea și reformarea domeniului de apărare din ţara noastră, 
menţionând că parteneriatul dintre cele două state a avut un 
trend ascendent în ultimii ani.

În cadrul evenimentului, ministrul Apărării l-a decorat pe 
generalul-locotenent Jonas Vytautas Žukas cu medalia „Pen-
tru consolidarea frăţiei de arme”. distincţia a fost oferită pen-
tru contribuţie meritorie la dezvoltarea relaţiilor de colaborare 
dintre cele două armate.

Totodată, Şeful statului Major al Apărării din Lituania a 
discutat cu generalul de brigadă Igor cutie, comandantul Ar-
matei Naţionale, despre perspectiva de impulsionare a coope-

rării pe segmentul de apărare, atât la nivel bilateral, cât și în 
cadrul organizaţiilor internaţionale.

Generalul de brigadă cutie a subliniat, în timpul dialogu-
lui, excelenta colaborare dintre instituţiile de apărare ale celor 
două ţări și i-a mulţumit generalului Žukas și Guvernului Li-
tuaniei pentru sprijinul substanţial acordat Armatei Naţionale 
a republicii Moldova în mai multe domenii importante, cum 
ar fi învăţământul militar, asistenţa experţilor pentru refor-
marea sectorului de apărare, instruirea în cadrul exerciţiilor 
multinaţionale.

„Până în anul curent peste 70 de ofiţeri şi subofiţeri mol-
doveni au studiat în instituţii de profil din Lituania, urmând 
cursuri de specializare în cadrul Academiei Militare din Vilnius 
şi Şcolii Forţelor Armate Lituaniene din Kaunas. De asemenea, 
din 2005 şi până în prezent 10 ofiţeri ai Armatei Naţionale au 
absolvit Colegiul de Apărare al Ţărilor Baltice din Tartu, Esto-
nia, costul burselor oferite ofiţerilor noşti fiind achitat integral de 
către Lituania”, a spus generalul cutie.

Șeful statului major al apărării din lituania,  
general-locotenent Jonas Vytautas Žukas

„Este o mare plăcere să mă aflu la Chişinău şi 
să mă întâlnesc cu colegul meu, generalul de 

brigadă Cutie şi cu domnul ministru al Apărării. 
Sunt recunoscător gazdelor pentru ospitalitate şi pri-
mirea călduroasă. Este prima mea vizită oficială în 
Republica Moldova. Am venit aici să exprim susţine-
rea Forţelor Armate ale Lituaniei pentru reforma în 
domeniul apărării care este în curs de desfăşurare în 
Republica Moldova, să discutăm subiecte şi perspec-
tive ce ţin de cooperarea bilaterală în domeniul apă-
rării. Am avut discuţii deschise şi sincere cu domnul 
general de brigadă Igor Cutie. Am discutat subiecte 
de interes comun, cum ar fi securitatea regională, 
procesul de reformare a sectorului de apărare al Mol-
dovei şi succesele obţinute, participarea în operaţiuni 
internaţionale şi perspectivele cooperării bilaterale. 
L-am asigurat pe colegul meu că Republica Moldo-
va este unul dintre partenerii de top ai Lituaniei şi 
Lituania îşi va menţine angajamentul de a susţine 
reforma sectorului de apărare al Moldovei. Vom con-
tinua cooperarea noastră cu Republica Moldova în 
domeniul instruirii, învăţământului şi dezvoltării ca-
pacităţilor de apărare. De asemenea, am evidenţiat 
importanţa cooperării practice şi benefice din cadrul 
NATO în utilizarea expertizei, susţinerii şi consilierii 
din partea ţărilor membre ale NATO în domeniul 
dezvoltării capabilităţilor de apărare. Am mulţumit 
Şefului Statului Major al Armatei Naţionale pentru 
contribuţia din cadrul operaţiunilor internaţionale 
sub egida NATO, UE şi ONU şi am încurajat Armata 
Naţională să se implice mai activ în politica de secu-
ritate şi apărare comună a UE şi activităţile acesteia, 
utilizând fondul de încredere al politicii de securitate 
şi apărare comună. Ca să fiu sincer, sunt mulţumit de 
modul în care sunt implementate reformele de către 
Forţele Armate ale Republicii Moldova şi vă doresc 
ca aceste planuri şi obiective ambiţioase să fie sus-
ţinute de resurse financiare suficiente şi personal de 
calitate. Cred sincer că relaţiile de cooperare în do-
meniul apărării moldo-lituaniene vor continua să 
se dezvolte într-o manieră prietenoasă şi aduc urări 
de bine Republicii Moldova şi Forţelor Armate. Mult 
succes şi realizări importante!”

comandantul Armatei Naţionale s-a referit și la instruirea 
comună a militarilor din cele două state în cadrul exerciţiilor 
multinaţionale în Ucraina, bulgaria, românia, Germania și 
alte ţări, specificând că astfel ei își testează interoperabilitatea 
și preiau unii de la alţii cele mai bune practici specifice opera-
ţiunilor internaţionale de menţinere a păcii.

La rândul său, generalul-locotenent Žukas a declarat că 
republica Moldova este unul dintre partenerii importanţi ai 
Lituaniei. „Lituania îşi va menţine angajamentul de a susţine 
reforma sectorului de apărare al R. Moldova. Vom continua co-
operarea noastră în domeniul instruirii, învăţământului şi dez-
voltării capacităţilor de apărare”, a spus șeful statului Major al 
Apărării din Lituania.

Generalul-locotenent Žukas a apreciat contribuţia ţării 
noastre la operaţiunile internaţionale sub egida NATo, UE și 
oNU și a încurajat Armata Naţională să se implice mai activ în 
Politica de securitate și Apărare comună a Uniunii Europene 
(PsAc) și activităţile acesteia, utilizând Fondul de încredere 
al PsAc.

La chișinău, oficialul militar, împreună cu delegaţia litu-
aniană, a vizitat Academia Militară a Forţelor Armate „Ale-
xandru cel bun” și brigada „Ştefan cel Mare”, pentru a se do-
cumenta despre activitatea, misiunile și infrastructura acestor 
subdiviziuni.

Nu putem trece cu vederea implicarea părţii lituaniene 
la crearea unui mediu ecologic sănătos. În cadrul proiectului 
NATo de distrugere a deșeurilor de pesticide rămase pe teri-
toriul ţării din perioada sovietică, Lituania a oferit republicii 
Moldova aproximativ patruzeci și cinci de mii de euro.

Amintim că Şeful Marelui stat Major, comandantul Ar-
matei Naţionale, generalul de brigadă Igor cutie, a efectuat în 
perioada 7- 9 iunie 2017, o vizită oficială la Vilnius, la invitaţia 
generalului-locotenent Jonas Vytaus Žukas.

republica Moldova și Lituania cooperează în domeniul 
militar din luna noiembrie 2000.

Şeful statului major al apărării din lituania a efectuat o vizită oficială în republica moldova,  
în perioada 26-28 martie curent, la invitaţia omologului său, generalul de brigadă igor cutie



Oastea Moldovei12

La data de 23 martie, la solicitarea Prim-mi-
nistrului Pavel Filip, ministrul Apărării 

Eugen sturza a dat ordin conducerii Armatei Na-
ţionale să mobilizeze efectivul din subordine și 
tehnica specială din dotarea Armatei Naţionale, 
pentru a participa la lucrările de deszăpezire și 
deblocare pe drumurile naţionale. 

În toate unităţile militare au fost create echipe 
mobile, gata să intervină la orice solicitare de aju-
tor, iar militarii din șase unităţi au fost ridicaţi pe 
alarmă și au ieșit în teritoriu pentru a scoate din 
nămeţi victimele stihiei.

Militarii în luptă cu intemperiaÎn toiul primăverii, când mulţi dintre 
noi îşi luase deja rămas bun de 
la iarnă, iar unii şoferi chiar s-au 

grăbit să-şi schimbe cauciucurile 
pentru un nou sezon, intemperia 

a lovit cu forţă ţara noastră. 
Ninsorile abundente au acoperit 

aproximativ jumătate din teritoriul 
republicii, luând în „prizonierat” 

mai mulţi şoferi, aflaţi, la acel 
moment, pe traseele naţionale. Ca 

şi în alte situaţii de criză din istoria 
ţării noastre, militarii au fost printre 
primii, care au răspuns la strigătul 

de ajutor şi au intervenit prompt 
pentru salvarea cetăţenilor.

Militarilor batalionului 4 antiaerian de la 
căușeni le-a revenit porţiunea de traseu Ştefan 
Vodă – Tudora – Palanca. Acolo, la 5 km de la 
Ştefan Vodă spre Tudora, s-a produs un accident 
rutier cu implicarea a două microbuze și două 
autoturisme. Patru persoane – 3 maturi și un 
copil – au fost rănite și au avut nevoie de aju-
tor medical. Militarii au intervenit prompt și în 
timp util pentru descarcerarea și transportarea 
răniţilor la spitalul din centrul raional.

În timp ce infanteriștii din brigada „Moldo-
va” de la bălţi cercetau traseul M14 în regiunea de 
nord, militarii brigăzii „Ştefan cel Mare” activau 
pe traseele Trușeni-Leușeni și Trușeni-Vadul lui 
Vodă. Aceștia, dotaţi cu tehnică militară, ajutau 
vehiculele și persoanele rămase în drum.

Continuare în pag.14
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În timp ce se desfășurau operațiunile de des-
zăpezire a tehnicii, atât șoferii, cât și pasagerii au 
fost serviți cu ceai fierbinte, preparat de bucătarii 
militari. 

Făcând un bilanț al operațiunii de salvare și de-
blocare, care a durat toată noaptea până la ora 04:00, 
centrul operaţional de comandă al Armatei Naţi-
onale a menționat că Armata Națională a interve-
nit cu 82 de militari și 14 unități de tehnică de tip 
KAMAZ, KrAZ, UrAL, ZIL și hUMVEE din do-
tarea brigăzilor de Infanterie „Moldova”, „Ştefan cel 
Mare”, batalionului de Geniu „codru”, regimentu-
lui de rachete Antiaeriene, batalionului 4 Antiaeri-
an și baza de Instruire Militară a Armatei Naționale. 
de pe traseele și drumurile naționale (M14, Ştefan 
Vodă – Tudora – Palanca, Trușeni-Leușeni, Trușeni-
Vadul lui Vodă, Vadul lui Vodă-criuleni și cricova-
criuleni) au fost deblocate și tractate 42 de mașini 
de mare tonaj și autoturisme  și salvate peste 45 de 
persoane. 

Ministrul sturza le-a mulțumit militarilor pentru 
mobilizare, intervenție rapidă și promptă, și devota-
ment, de care aceștia au dat dovadă  într-o situație 
de criză. Totodată, Eugen sturza a menționat că mi-
litarii au fost, sunt și vor fi întotdeauna gata să inter-
vină atunci, când datoria le va cere acest lucru. 

Locotenent major Dmitrii VOSIMERIC

cea mai dificilă regiune pentru salvatori s-a dovedit a fi porţiunea traseului M14 din apropierea localităţii 
Greblești. Acolo, cu tehnică militară din dotare, au intervenit trei echipe de geniști de la batalionul de geniu 

„codru”. Mai multe autoturisme, microbuze, TIr-uri și mașini de mare tonaj, inclusiv, cele încărcate cu combus-
tibil, care au deraiat de pe traseu, au fost deblocate de salvatorii în ţinută kaki. În cele mai dificile situaţii, când 
nici camioanele militare nu făceau faţă provocării, s-a utilizat și tehnica militară pe șenile.

Anume în această regiune s-au deplasat ministrul Apărării Eugen 
sturza și comandantul Armatei Naţionale generalul de brigadă Igor 
cutie pentru inspectarea lucrărilor de deblocare și deszăpezire. 

Totodată, un ofiţer al Armatei Naţionale se afla la Inspectoratul 
General pentru situații de Urgență, unde activa în cadrul celulei de 
criză, împreună cu alţi specialiști responsabili din Ministerul Aface-
rilor Interne, cu subdiviziunile acestuia - IGsU, IGP, INP, dTP, dar și 
din cadrul Ministerului Finanțelor, serviciului Meteorologic de stat, 
Primăriei municipiului chișinău și furnizorii de energie electrică.

Continuare din pag.11
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Activitatea a avut ca scop informarea și consolidarea 
cunoștinţelor funcţionarilor publici din instituţia de 

apărare referitor la integritatea profesională, regimul ju-
ridic al conflictelor de interese, protecţia avertizorilor de 
integritate și altele.

Şedinţa s-a desfășurat în contextul realizării Planului 
perfecţionării profesionale a militarilor prin contract din 
cadrul organelor centrale de conducere militară pentru 
anul 2018.

Locotenent-colonelul corneliu Moldovan, inspector 
principal secţia prevenire și investigare a corupţiei și fra-
udelor, direcţia Inspecţie Generală a specificat că direcţia 
responsabilă și-a propus să organizeze ședinţa de instruire 
în comun cu colegii de la centrul Naţional Anticorupţie în 
vederea informării militarilor Armatei Naţionale cu privi-
re la rigorile de integritate instituţională și anume, toate 
acele paisprezece măsuri de asigurare a integrităţii insti-
tuţionale prevăzute în Legea integrităţii nr.82 din 25 mai 

2017. s-a discutat pe larg despre respectarea regimului ju-
ridic al cadourilor, denunţarea influenţelor necorespunză-
toare, neadmiterea manifestărilor de corupţie și a actelor 
de comportament corupţional, pantuflajul etc.

„Am rămas încântat de activismul pe care l-au prezen-
tat militarii participanţi la şedinţă. I-am găsit pregătiţi pe 
sectorul de integritate, iar acest lucru demonstrează că im-
plementăm cu succes toate aceste măsuri de asigurare a in-
tegrităţii, începând cu publicarea pe pagina web a Ministe-
rului Apărării a listelor de cadouri declarate, a contractelor 
de achiziţii publice şi alte informaţii importante necesare în 
procesul de transparenţă decizională. Un alt fapt ce atestă 
că militarii sunt bine instruiţi se datorează şi numeroaselor 
adresări şi informări ale Centrului Naţional Anticorupţie 
şi Autorităţii Naţionale de Integritate”, susţine locotenent-
colonelul corneliu Moldovan.

Instruirile de acest fel urmăresc de fapt îndeplinirea 
acţiunilor prevăzute în strategia naţională de integritate 
și anticorupţie. Planificate cu centrul Naţional Antico-
rupţie, ele au fost incluse pe agenda Ministerului Apără-
rii, în planul dezvoltării profesionale a militarilor pentru 
anul 2018.

Pentru viitorul apropiat sunt programate o serie de 
astfel de ședinţe, cu intenţia de a crește pregătirea perso-
nalului armatei în materie de integritate. de asemenea, 
se merge și prin unităţile din toate garnizoanele, inclusiv 
bălţi, cahul, căușeni, Ungheni, unde se organizează cam-
panii de informare despre climatul de integritate.

din punctul de vedere al locotenent-colonelului cor-
neliu Moldovan, militarii ar trebui să reţină modul de ac-
ţiune în cazurile când aceștia sunt supuși așa-ziselor ire-
gularităţi. Important este să știm că primul lucru pe care 
trebuie să-l facem este să nu admitem influenţele necores-
punzătoare. Iar dacă totuși se întâmplă fapte de acest gen, 
să denunţăm organelor competente aceste implicări sau 
influenţe și în cele din urmă, să ne exercităm cu onestitate 
și imparţialitate atribuţiile funcţionale.

Căpitan Natalia ANDRONACHI

Integritatea – prioritate absolută
n Militarii din cadrul Ministerului Apărării şi Marelui Stat Major 

au participat la o şedinţă de instruire cu genericul ,,Crearea 
climatului de integritate profesională şi instituţională”, 
organizată de Direcţia inspecţie generală a Ministerului 
Apărării, în colaborare cu Centrul Naţional Anticorupţie. 

Un campion cu vervă militărească
Acum unsprezece ani, un tânăr soldat decide să-și îndepli-

nească visul copilăriei de a purta uniforma militară. Totul a în-
ceput după ce a îndeplinit serviciul militar în termen. cătănia 
i-a insuflat dragostea față de cariera militară, ca ulterior să se 
încorporeze în Armata Națională pe bază de contract, în con-
secinţă purtând epoleți de sergent. reiterăm despre Anatolie 
chirilenco, militar din cadrul brigăzii ,,Ştefan cel Mare’’. Pe 
parcursul anilor, acesta, s-a afirmat ca un bun specialist în do-
meniul militar, dar și în domeniul sportului. Pasiunea pentru 
sport a luat naștere la o vârstă fragedă, când alți copii de vâr-
sta sa erau preocupați de jocurile copilăriei, Anatolie practica 
sporturi de contact. Antrenamentele i-au consumat prețiosul 
timp de la vârsta de șase ani, ca și până în prezent să se bucure 
de gustul dulce al succesului. La doar șapte anișori a obținut 
prima sa victorie, aceasta fiind un imbold care a contribuit la 
formarea sa în domeniul luptelor. duritate, forță, ambiție sunt 
doar câteva din calitățile ce le întruchipează sportivul, dobân-
dite în ani buni de antrenamente și confruntări în lupte. 

Până la momentul actual a obținut nenumărate succese 
și se bucură de o apreciere elogioasă a publicului pasionat 
de sport specializat în arte marțiale. Luptă până la ultima 
secundă pentru victorie. Este deținător a peste patruzeci de 
cupe și medalii, de cinci ori devenind campion al republicii 
Moldova la categoria de seniori. Pentru gradul său înalt de 
performanță în domeniul sportului este apreciat atât în țară, 
cât și peste hotarele ei. În 2017 fiind desemnat „cel mai bun 
luptător al anului”, în orașul buzău, românia. Pe aceiași undă 
a performanțelor, luptătorul recent a obținut și titlul de cam-
pion al Ucrainei la Muay Thay. se dedică trup și suflet sportu-

lui, dar se declară îndrăgostit cu desăvârșire și de arta militară. 
,,Am visat să am o carieră militară încă din anii copilăriei, iar 
cu multă dăruire de sine am ajuns să-mi văd visul realizat. Să 
activez în calitate de militar pentru mine este o onoare şi, tot-
odată, primesc o satisfacție nemaipomenită, deoarece armata 
este şcoala bărbăției. Combinația perfectă dintre sport şi mili-
tărie îmi constituie sensul vieții”, spune încrezut protagonis-
tul nostru. În fiecare dimineață pășește cu entuziasm pragul 
unității în care activează de mai bine de un deceniu și spune 
ferm că timpul nu și-a lăsat amprenta asupra sa. succesul în 
sport este rezultatul ambiției, talentului și perseverenţei, mun-
cii depuse cu seriozitate timp de douăzeci și doi de ani. ore în 
șir de antrenamente și numeroasele campionate i-au adus ti-
tlurile de care se mândrește astăzi. ,,Adversarii când se prezintă 
la lupte sunt bine pregătiți pentru victorie, dar învinge cel mai 
bun. Susținerea familiei, clubului şi, de asemenea, a Armatei 
Naționale, îmi dau curaj şi mă fortifică să practic şi în continu-
are ceea ce am îndrăgit de mic, dar şi ceea ce mă reprezintă în 
totalitate”, afirmă sportivul.

Luptătorul Anatolie chirilenco este absolvent al Liceului 
republican internat cu profil sportiv, însă măiestria în luptele 
marțiale a obținut-o în cadrul celor două cluburi sportive frec-
ventate. Pentru militarul nostru, anul 2018 a început produc-
tiv, iar recent, la campionatul republican desfășurat în perioa-
da 2-4 martie, Anatolie chirilenco a obținut medalia de aur. 
Un rezultat care îl stimulează să continue cu destulă vervă atât 
pe ring, cât și în armată, acolo unde mai are destule planuri de 
perspectivă.

Ludmila SOLOMON

n Dimensiunea 
succesului este 
evaluată de 
puterea dorinţei 
tale, de năzuinţa 
şi visul tău şi de 
modul în care 
reuşeşti să jonglezi 
cu dezamăgirile 
pe drumul către 
victorie.
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are ceea ce am îndrăgit de mic, dar şi ceea ce mă reprezintă în 
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da 2-4 martie, Anatolie chirilenco a obținut medalia de aur. 
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Ludmila SOLOMON
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Atât în Vest, cât și la Est, efectivul forțelor armate parti-
cipă activ la publicarea articolelor în ziare și reviste la 

care are acces publicul larg. Acest fenomen însă, se regăsește 
mai puțin în rândul militarilor Armatei Naționale. Este 
foarte important ca și efectivul Armatei Naționale să publi-
ce articole în ziarele și revistele accesibile pentru societate. 
Aceasta va stimula gândirea creativă, va provoca militarii să 
citească suplimentar pentru a confirma sau a infirma cele 
scrise și va fi un indiciu adițional pentru societate că Arma-
ta Națională este o instituție care permanent se dezvoltă.

Forțele Armate ale statelor Unite, spre exemplu, au un 
șir de reviste unde militarii și angajații civili publică articole 
cu diferite tematici, articole destul de inovative și chiar une-
ori critice. Numărul acestor reviste (surse) se ridică la câte-
va zeci.2 Mai mult ca atât, militarii sunt încurajați să scrie 
articole și în revistele analitice civile. situația este similară 
și în alte state occidentale. Astfel, efectivul Forțelor Arma-
te dă dovadă de gândire creativă și critică, iar prin aceasta 
promovează, direct sau indirect, imaginea structurilor din 
care fac parte.3

Într-un mod similar, militarii Forțelor Armate ale 
Federației ruse au publicat articole foarte interesante, chiar 
dacă numărul revistelor și ziarelor cu tematică militară pare 
a fi mai redus comparativ cu occidentul. Astfel, militari ai ar-
matei Federației ruse, încă în anii ’90 scriau articole despre 
asimetrii și războiul asimetric, care ulterior au contribuit la 
crearea doctrinelor și conceptelor operaționale.4 Prin urma-
re, publicarea articolelor în ziare și reviste accesibile pentru 
publicul larg este o practică des întâlnită în alte state.

spre deosebire de Vest si Est, o analiză a articolelor din re-
vista “oastea Moldovei” în 2017, arată că acestea reprezintă 
foarte bine viața și activitățile cotidiene din Armata Națională, 
dar în același timp, aceste articole sunt în mare parte descrip-
tive și nu analizează concepte, nu stimulează destul gândirea 
creativă și critică. Mai mult ca atât, puțini autori sânt militari 
din unitățile militare sau din direcțiile/secțiile Marelui stat 
Major al Armatei Naționale.  Acesta nici într-un caz nu este 
un aspect pe care trebuie să-l îmbunătățească revista “oas-
tea Moldovei” sau redactorii ei. Acesta este un aspect la care 
trebuie să contribuie toți militarii, în special cei din unitățile 
militare și Marele stat Major al Armatei Naționale. Anume 
militarii din unitățile militare și Marele stat Major trebuie să 
formeze nucleul celor care scriu și publică articole, schimbând 
astfel paradigma că responsabilitatea de a publica revine doar 
centrului mass-media militară. 5

Articolele analitice publicate de militarii de diferit gen 
de armă vor aduce importante beneficii. scrierea și publi-
carea contribuie la dezvoltarea capabilităților de a efectua 
studii de cazuri și cercetări; face ca autorul să observe și să 
îmbunătățească propriul proces de gândire și luare a deci-
ziilor. 6 Mai mult ca atât, militarii vor trebui să studieze îna-
inte de a scrie, ceea ce reprezintă un alt avantaj la capitolul 
autoperfecționare. Abilitățile de a scrie vor ajuta ulterior mili-
tarii să-și expună intențiile mai clar, mai ales atunci când va fi 
vorba de ordine de luptă sau rapoarte operative.

Uneori aceste articole vor crea tensiuni în sistem și vor 
provoca răspunsuri. Însă aceste conflicte de idei și contrazi-
ceri sunt benefice. spre exemplu, John P. Kotter menționează 
în cartea sa “Power and Influence: Beyond Formal Authority” 

că atunci când conflictul este unul profesionist și direcționat 
bine, el duce la rezultate pozitive în organizație.7 Mai mult ca 
atât, publicarea articolelor care contrazic alte articole și idei 
necesită o studiere foarte bună a subiectului, a argumentului și 
a dovezilor. contrazicerile mai stimulează și curajul moral al 
militarilor de a argumenta opusul. Aceasta este important pen-
tru a evita așa-numitul “groupthink” și a crea condiții pentru 
dezvoltarea organizației. 8 Important e ca toți să fie conștienți 
de aceste contraziceri, iar liderii să le gestioneze eficace.

cineva ar putea argumenta că informațiile cu caracter 
analitic și didactic trebuie să fie publicate doar în revistele care 
nu sunt pentru publicul larg. Aceasta însă, este adevărat nu-
mai pentru informațiile clasificate și cele pentru uz de serviciu. 
Există un beneficiu major dacă efectivul Armatei Naționale va 
scrie articole neclasificate în ziarele/revistele pentru publicul 
larg. Aceasta va permite societății să cunoască mai mult des-
pre activitățile analitice și științifice ale militarilor. respectiv, 
aceste articole vor promova imaginea Armatei Naționale.

În concluzie, dacă noi tindem spre o armată care per-
manent se dezvoltă, dacă noi dorim ca deviza “inovație, 
inițiativă și creativitate” să fie respectată, una din numeroa-
sele acțiuni necesare este publicarea articolele lor atât în sur-
sele media ale Armatei Naționale, cât și în alte ziare naționale 
pentru publicul larg. după cum a menționat amiralul James 
stavridis în 2008, “Fiecare dintre noi (militarii) este obligat să 
contribuie la acest efort (de a publica) ...Găseşte timp pentru a 
medita şi a forma idei noi. Exprimă-te şi contestă presupune-
rile/ipotezele, dacă părerea ta diferă de ele. Găseşte curajul să 
scrii, să publici şi să fii auzit”. 9

Locotenent-colonel Sergiu CIRIMPEI

1 James stavridis, “read, Think, Write, and Publish,” Proceedings, 2008: 19, (21, February 2011), tradus de autor, accesat 12 Martie 2018, https://www.usni.org/
userfiles/file/Aug%20Pro/stavridis%20Aug%2008.pdf.

2 Military Journals & Magazines, US Government Bookstore, tradus de autor, accesat 12 Martie, 2018, https://bookstore.gpo.gov/catalog/military-journals-
magazines?page=0%2c0.

3 spre exemplu, maiorul William denn, împreună cu Kevin ryan, au publicat articolul “North Korea Is Not a Case of Intelligence Failure” în revista “The Diplo-
mat”, unde aduc argumente foarte credibile contra altui articol, scris de david sanger și William broad în revista “New York Times”. William denn și Kevin 
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5  Thomas s. Kuhn definește paradigma drept niște “adevăruri” științifice, care într-o anumită perioadă de timp sunt considerate modele pentru o anumită 
comunitate.  Thomas s. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, tradus de autor (chicago: University of chicago, 1970), viii.

6 Trent J. Lythgoe, “Flight simulation for brain: Why Army officers must Write,” tradus de autor, Military Review, (November-december 2011): 49.
7 John P. Kotter, Power and Influence: Beyond Formal Authority, tradus de autor (New York: The Free Press, 1985), 35-36.
8  Manualele doctrinale ale Armatei sUA definesc “groupthink” drept modul de gândire când membrii unui grup, dorind să ajungă la o ințelegere, nu mai au 

motivația să evalueze dovezi ori opțiuni alternative. Grupul adopă o decizie colectivă și se simte bine deoarece toți sunt de accord. Acest fenomen este pericu-
los, iar liderii trebuie să intreprindă acțiuni pentru a evita “groupthink”-ul. Army Technical Publication (ATP) 5-0.1, Army Design Methodology (Washington, 
dc: department of the Army, 2015), A-3. Tradus de autor.
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userfiles/file/Aug%20Pro/stavridis%20Aug%2008.pdf.
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TanculMaşina ce a schimbat  
luptele terestre

abia după 1885, o dată cu inventarea motorului cu ardere in-
ternă. Astfel, tancul nu mai avea nevoie de cantităţi mari de 
apă care să fie transformată în abur, fiind suficientă umplerea 
rezervorului cu benzină.

În 1899, Frederick simms a proiectat ceea ce el a numit 
o „mașină de război cu motor”. Aceasta avea un motor pu-
ternic, blindaj și două mitraliere cu rotaţie. L-a oferit guver-
nului britanic, dar fără să se gândească la cât de utilă va fi 
această invenţie.

de obicei, însă o idee bună nu dispare foarte ușor. com-
pania Killen-strait a construit un tanc cu șenile îmbunătăţite, 
realizate din bolţuri de oţel și zale ce formau o reţea.

La izbucnirea Primului război Mondial, „tractorul” a fost 
prezentat din nou guvernului britanic și oficialităţilor milita-
re, demonstrând cu câtă ușurinţă poate să străpungă un gard 
de sârmă ghimpată. La acea demonstraţie a asistat și tânărul, 
pe atunci, Winston churchill, care a rămas impresionat și a 
numit o comisie pentru stabilirea importanţei noii mașini pe 
câmpul de luptă. Testarea „tractorului” s-a realizat în condiţii 
strict secrete, iar mașina a fost numită “tanc”, fiindcă semăna 
cu o cisternă cu apă.

Primul tanc, numit Micul Willie, cântărea 14 tone, avea o 
lungime de 3,6 metri și admitea trei membri în echipaj; avea 
o viteză de înaintare de 5 km/h pe teren neted și de 3 km/h pe 
teren accidentat. Iniţial, tancul nu putea traversa tranșeele, dar 
această problemă a fost remediată mai târziu.

Primele tancuri erau greu de manevrat. spaţiul de inte-
rior era strâmt și sufocant, iar mașina se defecta frecvent în 
condiţii de luptă. din cauza greutăţii mari, tancurile se îm-
potmoleau imediat în noroi și trebuia tractate de alte tancuri 
sau despotmolite manual. cu toate acestea, tancul a reușit să 
treacă cu succes de primul test real pe câmpul de luptă, atunci 
când întreaga divizie britanică de tancuri (formată din 474 de 
tancuri) a fost aruncată în acţiune în bătălia de la combras 
pe 20 noiembrie 1917. Trupele britanice au dobândit poziţii 
avantajoase, după ce divizia de tancuri a spart 20 km de front 
german, ducând la capturarea a 10 000 de soldaţi germani. 
deși succesul iniţial al britanicilor a fost anulat mai târziu de 
contraofensivele germane, acţiunea reușită în prima ei parte a 

restabilit încrederea în tancuri, aflată în scădere, și le-a dat de 
gândit nemţilor în privinţa eficacităţii acestora.

La încheierea războiului, britanicii produseseră un număr 
de 2636 de tancuri, iar francezii 3870. Germanii, fără să fi fost 
pe deplin convinși de avantajele tancurilor și în ciuda inventi-
vităţii tehnice care îi caracteriza, construiseră numai 20. Aveau 
însă să-și ia revanșa în cel de-al doilea război mondial, punând 
pe deplin în valoare forţa de șoc a acestei arme.

În 1939 diviziile panzer (blindate), cu o construcţie extrem 
de reușită, au măturat Polonia în doar câteva zile și mai târziu 
au învins Franţa în șase săptămâni. britanicii, pe de altă parte, 
nu erau familiarizaţi cu utilizarea tactică a tancurilor și unită-
ţile lor blindate existente erau ineficiente împotriva panzerelor 
mai rapide și mai bine dotate. Armata britanică și-a pierdut 
aproape toate tancurile în retragerea de la dunkerque, Fran-
ţa, lăsând Marea britanie vulnerabilă într-o vreme în care se 
aștepta o invazie germană. din fericire, invazia nu a mai avut 
loc și Marea britanie a avut timp să-și dezvolte noi tancuri și să 
perfecţioneze planuri pentru utilizarea lor tactică adecvată.

Primul dintre noile tancuri britanice a fost „crusader” 
(„cruciatul”). clasificat ca tanc mediu, crusader cântărea 
aproximativ 19 tone și avea o viteză maximă de 43 km/h. Tu-
rela sa rotativă era iniţial dotată cu un tun de 7,92 mm și un 
tun de 40 mm, înlocuit mai târziu cu un tun de 57 mm. Acesta 
a intrat în acţiune în 1914 în Africa de Nord.

Germania trebuia să mai ţină pasul și cu noile tancuri pu-
ternice ale Urss și sUA. Unul dintre cele mai bune tancuri 
din război a fost T-34-ul rusesc, un vehicul rapid de 28 de tone 
armat cu un tun puternic de 76 mm. Germanii și-au construit 
formidabilul tanc Tiger („Tigru”) ca reacţie la T-34, dar l-au 
introdus mult prea târziu în război pentru a mai avea vreun 
efect semnificativ.

Multe din perfecţionările aduse tancului modern includ o 
manevrabilitate superioară, nivelul zgomotului și al tempera-
turii mai scăzute și, desigur, o mărire a razei de acţiune. Tan-
curile actuale sunt conduse prin intermediul unui computer 
de bord și sunt echipate cu toată tehnologia de ultimă oră de 
care dispune armata.

Sursa: wikipedia.org

n Tancul este un vehicul blindat 
de atac cu tracţiune pe şenile, 
conceput pentru a combate forţe 
inamice folosind focul direct. Un 
tanc de luptă se caracterizează 
prin armele şi blindajul greu, o 
mare mobilitate care îi permite să 
traverseze terenuri dificile la viteze 
relativ mari.

Tancurile au fost folosite pentru prima dată în timpul Pri-
mului război Mondial în intenţia de a întrerupe războiul 

de tranșee și a înlocui cavaleria pe câmpul de luptă. Tancul și 
tactica de luptă a blindatelor au suferit multe evoluţii în ulti-
mul secol. deși se continuă dezvoltarea de sisteme de arma-
ment și blindaj, mulţi critici au pus în discuţie necesitatea unei 
astfel de arme grele într-o perioadă în care războaiele tind să 
devină tot mai neconvenţionale.

după apariţia sa, tancul a schimbat pentru totdeauna 
aspectul bătăliilor terestre. Tancul a apărut ca răspuns la o 
necesitate practică. Primul tanc modern a fost construit de 
britanici și de francezi în timpul Primului război Mondial, 
ca armă capabilă să rupă gardurile de sârmă ghimpată și să 
distrugă cuiburile de mitraliere și buncărele inamice.

Trei caracteristici principale deosebesc tancurile de alte 
vehicule – sunt blindate, armate și se deplasează pe șenile ce le 
permit să străbată terenuri extrem de ostile.

dezvoltarea tancului până la forma sub care este cunos-
cut astăzi s-a produs în urma unei serii de evoluţii tehnologice 
treptate, cum au fost apariţia motorului cu abur și a celui cu 
ardere internă.

Primele tancuri au fost, de fapt, niște „tractoare” acţio-
nate cu abur ce puteau să traverseze terenuri mocirloase. În 
timpul războiului din crimeea, John Edgewood a construit o 
șenilă superioară cu care tancul putea ajunge în locuri inac-
cesibile până atunci. Totuși, tancul a devenit o mașină viabilă 

Tancurile sunt arme care au ne-
voie de logistică, sunt eficiente 

şi agile pe câmpul de luptă modern, 
atât prin capacitatea de a ataca 
obiective terestre, cât şi prin prezen-
ţa lor ce poate crea panică în rândul 
infanteriei inamice.

deşi tancurile sunt maşini de atac 
puternice, ele rareori operează inde-
pendent în acţiuni de atac. de obicei, 
sunt organizate în unităţi de blinda-
te, în forţe combinate. Fără acest 
sprijin, tancurile, chiar cu blindajul 
şi mobilitatea lor, sunt vulnerabile în 
faţa infanteriei, minelor, artileriei şi 
aviaţiei militare.

tancurile sunt dezavantajate în 
teren împădurit şi în zone urbane, 
deoarece în aceste condiţii capaci-
tatea de foc la mare distanţă a ve-
hiculului este limitată, mobilitatea 
lui devine mai mică, iar posibilitatea 
echipajului de a detecta potenţialele 
pericole este îngrădită.
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TanculMaşina ce a schimbat  
luptele terestre
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În acest sens, secretarul General de stat al Ministerului 
Apărării, radu burduja, și reprezentanta interimară de ţară a 
UN Women, Asya Varbanova, au discutat în cadrul unei ședinţe 
desfășurate la finele lunii martie, la centrul de cultură și Istorie 
Militară, modalităţi de punere în aplicare în cadrul instituţiei de 
apărare a prevederilor Programului naţional de implementare a 
rezoluţiei 1325 a consiliului de securitate al oNU privind Fe-
meile, Pacea și securitatea pentru anii 2018-2021 și a Planului 
de acţiuni cu privire la punerea în aplicare a acestuia.

ca rezultat a aprobării Planului naţional de acţiuni cu pri-
vire la punerea în aplicare a rezoluţiei 1325 a consiliului de 
securitate al oNU privind Femeile, Pacea și securitatea, bur-
duja a declarat că: „Instituţia Ministerului Apărării îşi asumă 
îndeplinirea obiectivelor stabilite şi prin această măsură sperăm 
să atragem potenţialul feminin al naţiunii noastre în sistemul de 
securitate şi apărare. Am discutat elaborarea memorandumului 
de înţelegere cu Organizaţia UN Women în Moldova, care va 
fixa un cadru amplu de activităţi prin care vom urmări atinge-
rea obiectivelor menţionate în Planul naţional de acţiuni.”

În aceeași ordine de idei, secretarul General de stat a spe-
cificat, în cadrul întâlnirii, că Ministerul Apărării a desfășurat o 
serie de activităţi pentru realizarea obiectivelor stipulate în re-
zoluţie printre care admiterea la studii în Academia Militară, 
participarea în operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii 
și promovarea la funcţii de conducere a femeilor.

secretarul General de stat a adăugat că instituţia este des-
chisă pentru punerea în aplicare a programului naţional și va 
depune efort pentru avansare în acest domeniu, astfel încât să 
fie create condiţii egale pentru femei și bărbaţi.

deși strategia pentru asigurarea egalităţii între femei și 
bărbaţi a fost aprobată în 2017, la acel moment Ministerul 
Apărării deja avea întreprinse măsuri. Potrivit căpitanului 
Alexandru drăgulean, specialist principal direcţia politici de 
dezvoltare a resurselor umane și învăţământ militar, unitate 
gender, membru al grupului coordonator în domeniul gender 
și secretar al acestui grup, structura militară a exclus interdicţia 
de înmatriculare a fetelor la Academia Militară, inclusiv a fost 
înlăturată prevederea care stabilea ca fetele să fie admise doar 
la specialitatea transmisiuni. „O ultimă realizare a instituţiei de 
apărare este detaşarea în anul trecut a două femei în operaţiuni 
de menţinere a păcii pe continentul african. Obiectivul nostru 
este să creştem numărul de femei participante la misiuni externe, 
iar pentru aceasta ne angajăm să le instruim şi să le pregătim 
corespunzător”, a consemnat drăgulean.

În prezent trei femei ofiţer ale Armatei Naţionale sunt de-
tașate în operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii dintre 
care una este în Ucraina, iar altele două - în republica central 
Africană și sudanul de sud.

Căpitan Natalia ANDRONACHI

Ministerul Apărării pune în aplicare prevederile Rezoluţiei 1325

n Adevărul e că mai este nevoie de timp ca să atingem un raport de egalitate  
între femei şi bărbaţi. Realizarea acestui obiectiv durează şi necesită întâi de 
toate o schimbare a felului de gândire din partea ambelor părţi. Preocupată de 
problema egalităţii de gen este şi conducerea Armatei Naţionale, care îşi propune 
să promoveze femeile în funcţii de răspundere şi le încurajează să participe pe 
picior de egalitate cu bărbaţii în misiuni de menţinere a păcii.

FeMeILe, PACeA ŞI SeCURITATeA

programul naţional de implementare a rezoluţiei 
1325 a consiliului de securitate al onu privind Fe-
meile, pacea şi securitatea pentru anii 2018-2021 

şi planul de acţiuni cu privire la punerea în aplicare a aces-
tuia, aprobat prin hotărâre de guvern în luna martie curent, 
are ca obiectiv eliminarea obstacolelor instituţionale sau 
atitudinilor publice care împiedică participarea egală a băr-
baţilor şi a femeilor în sectorul de securitate şi apărare.

proiectul a fost elaborat de către un grup de lucru for-
mat prin dispoziţia Guvernului nr.54-d din 29 mai 2017, sub 
conducerea viceprim-ministrului responsabil de realizarea 
politicilor pentru reintegrarea ţării şi în cadrul unui exer-
ciţiu amplu cu participarea factorilor de decizie din cadrul 
ministerului sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale, minis-
terului afacerilor externe şi integrării europene, ministe-

rului afacerilor interne, ministerului apărării, ministerului 
Justiţiei, centrului naţional anticorupţie, serviciului vamal, 
serviciului de informaţii şi securitate, precum şi cu suportul 
consistent oferit de centrul de informare şi documentare 
privind nato în moldova, institutul pentru securitate inclu-
zivă din Washington dc (sua), reprezentanţa un Women 
în moldova şi Guvernul suediei.

rezoluţia 1325 privind Femeile, pacea şi securita-
tea a fost adoptată unanim la 31 octombrie 2000 şi este 
primul document-cadru internaţional care evidenţiază 
impactul conflictelor asupra femeilor, recunoscând rolul 
important al acestora în instaurarea păcii şi asigurarea 
securităţii. rezoluţia are un caracter obligatoriu pentru 
toate statele membre ale onu, fără necesitatea de a fi 
ratificată suplimentar.
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are ca obiectiv eliminarea obstacolelor instituţionale sau 
atitudinilor publice care împiedică participarea egală a băr-
baţilor şi a femeilor în sectorul de securitate şi apărare.

proiectul a fost elaborat de către un grup de lucru for-
mat prin dispoziţia Guvernului nr.54-d din 29 mai 2017, sub 
conducerea viceprim-ministrului responsabil de realizarea 
politicilor pentru reintegrarea ţării şi în cadrul unui exer-
ciţiu amplu cu participarea factorilor de decizie din cadrul 
ministerului sănătăţii, muncii şi protecţiei sociale, minis-
terului afacerilor externe şi integrării europene, ministe-

rului afacerilor interne, ministerului apărării, ministerului 
Justiţiei, centrului naţional anticorupţie, serviciului vamal, 
serviciului de informaţii şi securitate, precum şi cu suportul 
consistent oferit de centrul de informare şi documentare 
privind nato în moldova, institutul pentru securitate inclu-
zivă din Washington dc (sua), reprezentanţa un Women 
în moldova şi Guvernul suediei.

rezoluţia 1325 privind Femeile, pacea şi securita-
tea a fost adoptată unanim la 31 octombrie 2000 şi este 
primul document-cadru internaţional care evidenţiază 
impactul conflictelor asupra femeilor, recunoscând rolul 
important al acestora în instaurarea păcii şi asigurarea 
securităţii. rezoluţia are un caracter obligatoriu pentru 
toate statele membre ale onu, fără necesitatea de a fi 
ratificată suplimentar.
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oul roșu semnifică mormântul domnului nostru Iisus 
hristos, iar culoarea roșie cu care le vopsesc creștinii 

la Paști, reprezintă pe de o parte focul, cu puterea lui pu-
rificatoare, dar și sângele lui Iisus care a curs pe cruce 
pentru mântuirea lumii. Această folosire a oului roșu de 
sărbătoarea Învierii are loc după această întâmplare când 
Maica domnului, care venise să-și plângă fiul răstignit, a 
așezat coșul cu ouă lângă cruce și acestea s-au înroșit de la 
sângele care picura din rănile lui Iisus. domnul, văzând că 
ouăle s-au înroșit, a spus celor de față: „De acum înainte să 
faceți şi voi ouă roşii şi împestrițate întru aducere aminte de 
răstignirea mea, după cum am făcut şi eu astăzi”. ciocnitul 
ouălor semnifică sacrificiul divinității primordiale și se face 
după reguli precise: persoana mai în vârstă (de obicei băr-
batul) ciocnește capul oului de capul oului ținut în mână 
de partener, în timp ce rostește cunoscuta formulă “Hristos 
a înviat”, la care se răspunde “Adevărat a înviat”. Țăranii 
noștri au obiceiul ca, în dimineața din duminica Paștelui, 
să-și spele fața cu apă nouă sau apă neîncepută în care pun 
un ou roșu, având credința că astfel vor fi tot anul frumoși 
și sănătoși ca un ou roșu. 

Pasca reprezintă acea pâine binecuvântată care ne adu-
ce aminte de mana din pustie. Poporul evreu, prin puterea 
lui dumnezeu, merge 40 de ani prin pustiu, fără resurse. Şi 
dumnezeu le aducea de mâncare mană, adică pâine, pre-
peliţe, apă, tot ce le trebuia. Acea pâine ne aduce aminte 
de grija lui dumnezeu faţă de noi. cozonacul este o pâine 
îndulcită, care reprezintă bucuria sărbătorii. Această bucu-
rie a sărbătorii, chiar și alimentară, este binecuvântată de 

dumnezeu. Însăși dumnezeu folosește ca simbol pentru 
unirea sa cu noi în împărăţie termenul de nuntă. ori este 
cunoscut că la nunţi sunt cele mai îmbelșugate mese. 

Mielul de Paște își are originile în Vechiul Testament 
și îl simbolizează pe hristos. de la hristos încoace mielul 
a rămas numai culinar. El nu mai are nici o semnificaţie. 
Mielul era prefigurat în Vechiul Testament și era mâncat de 
evrei. sărbătoarea pascală era instituită în cinstea ieșirii po-
porului evreu din Egipt. Un miel era pregătit, iar oamenii 
trebuiau să-l mănânce din picioare. Asta reprezenta ieșirea 
lumii din păcat prin jertfa lui hristos.

Pregătirea militarilor pentru sfânta sărbătoare a În-
vierii domnului are loc printr-o pregătire duhovnicească 
prin sfânta Taină a spovedaniei și a sfintei Împărtășanii. Pe 
lângă aceasta au loc cursurile cu diferite teme precum ar fi: 
cunoașterea și trăirea învățăturii de credințe; cultură, spi-
ritualitate și viață creștină; religiile în istorie; creștinismul 
și provocările lumii contemporane; Valorificarea resurselor 
de învățare pentru înțelegerea conceptului și a caracteristi-
cilor definitorii ale familiei; comportamentul moral – car-
tea mea de vizită.

să prăznuim praznicul acesta mare și strălucit, în care a 
înviat hristos cu bucurie, dar și cu cuvioșie. A înviat hris-
tos și cu El a înviat întreaga lume. Toți au o singură haină, 
haina cea mântuitoare, precum ne spune sfântul Apostol 
Pavel: “Câți în Hristos v-ați botezat în Hristos v-ați şi îmbră-
cat” (Gal. 3, 27).   

Preot prof. dr. Grigore COStIN

Sărbătoarea Învierii Domnului  
în mijlocul militarilor
n În ziua de Paşti preoţii militari sunt prezenţi în taberele militare pentru a 

fi împreună cu soldaţii Armatei Naţionale. La micul dejun din această zi 
mare noi toţi împreună cântăm măreţul cântec pascal „Hristos a Înviat” şi 
binecuvântăm masa. Îi felicităm cu această sărbătoare luminoasă pe toţi 
cei prezenţi şi le explicăm semnificaţia în viaţa creştinului. 
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