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n      interviu

Interviu în exclusivitate
cu ministrul Apărării, Alexandru Pînzari

despre armată, vocaţie  
                             şi pandemie

n oficial

alexandru pînzari  
noul ministru al apărării
Preşedintele Republicii Moldova, Comandant Suprem al Forţelor 
Armate, Igor Dodon, l-a prezentat corpului de comandă al Armatei 
Naţionale pe noul ministru al Apărării, Alexandru Pînzari.
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8
n force majeure

militarii în război  
cu covid-19

curaj 
obiectivitate
vigilență
implicare
disciplină  

Anume cu aceste trăsături 
s-au înarmat militarii 
Armatei Naţionale pentru 
a învinge duşmanul 
pandemic, ce a atacat 
Moldova.

Ce anume întreprind 
militarii?  
Ce oferă societății?  
Cum se descurcă?  
Ce lecții însușesc? 

Sunt câteva din întrebările  
la care încercăm să aflăm 
răspunsuri în continuare.
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n      viața militară

militarul cu inspiraţie poetică
Ziua internațională a poeziei vine să ne amintească că această formă de artă ne 
influențează sufletul și rațiunea la fel de mult ca muzica, pictura ș.a. o serie de 
cercetări științifice au demonstrat că cititul/învățatul/scrisul poeziei ne dezvoltă 
memoria, gândirea, ne ajută să cunoaștem lumea, ne îmbogățește vocabularul, 
ne relaxează la urma urmei, stare atât de necesară inclusiv militarilor.

24

22
n ARMATA Şi SOCiETATEA

2% pentru OnG-uri militare
Deja al treilea an, mai ales în primul trimestru, ni se aminteşte despre expresia „2% 
pentru organizaţii neguvernamentale”. Unii se implică activ şi constant, alţii încă stau 
pe gânduri ce, unde, cum să procedeze, situaţie caracteristică şi pentru unii militari ai 
Armatei Naţionale.
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În cadrul ceremoniei, Preşedintele Dodon l-a 
felicitat pe Alexandru Pînzari cu ocazia numirii în 
funcţie, specificând că acesta este o persoană care 
a activat anterior în structurile de forţă şi cunoaşte 
specificul activităţii instituţiilor, inclusiv a Ministe-
rului Apărării. Comandantul Suprem şi-a exprimat 
convingerea că printr-o conlucrare eficientă, efecti-
vul militar va face faţă tuturor cerinţelor şi provocă-
rilor curente.

La rândul său, noul ministru a mulţumit pentru 
încrederea oferită, specificând că va depune eforturi 
pentru ca toate documentele de politici şi proiectele 
iniţiate în domeniu să aibă continuitate.

Totodată, igor Dodon a apreciat activitatea ex-
ministrului Victor Gaiciuc şi contribuţia acestuia la 
dezvoltarea instituţiei de apărare.

Victor Gaiciuc a declarat că pe parcursul manda-
tului său la Ministerul Apărării a cunoscut oameni 
valoroşi, pentru care simţul patriotismului şi devo-
tamentului faţă de ţară, neam şi meseria de apărător 
al Patriei sunt mai presus de orice şi a mulţumit tu-
turor pentru susţinere, consiliere, profesionalism şi 
dedicaţie în executarea misiunilor.

La finalul ceremoniei, preşedintele Dodon i-a 
înmânat lui Alexandru Pînzari Stindardul minis-
trului Apărării, instituit prin decret prezidențial, iar 
fostului ministru, Victor Gaiciuc, i-a oferit o copie 
a acestuia.

alexandru pînzari  
noul ministru al apărării
Preşedintele Republicii Moldova, Comandant Suprem al Forţelor 
Armate, Igor Dodon, l-a prezentat corpului de comandă al Armatei 
Naţionale pe noul ministru al Apărării, Alexandru Pînzari.
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Interviu în exclusivitate
cu ministrul Apărării, Alexandru Pînzari

despre armată, vocaţie 
                             şi pandemie

- Dle ministru, pe rețelele de socializare este discutat 
aprins subiectul motivării medicilor care luptă cu virusul 
COVID-19. Pe de altă parte se discută puțin despre apor-
tul adus de militari. Care este starea de spirit în rândul 
soldaților care patrulează şi care sunt implicați în asigura-
rea ordinii publice, în mod special în localitățile izolate?

- Aici, o sa va contrazic, după părerea mea, atât eu, în 
calitate de ministru al Apărării, cât şi echipa responsabilă 
de comunicare din cadrul Ministerului Apărării, suntem 
foarte transparenți în activitățile desfăşurate de militari. 
Zilnic, pe pagina mea de facebook, pe site-ul oficial al Mi-
nisterului Apărării www.army.md şi pagina de facebook a 
Ministerului vedeți mesaje, comunicate care redau pe larg 
activitățile noastre.

Militarii noştri au o stare de spirit optimistă, demon-
strează un spirit de solidaritate ridicat şi sunt pregătiți să 
servească țara în aceste timpuri dificile pentru noi toți. Zil-
nic, avem sute de militari implicați în activități de patru-
lare pedestră în municipiile Chişinău, Bălți şi Cahul. Pes-
te 100 de militari au participat la lucrările de amenajare a 
Centrului de triere de la Moldexpo. Sute de militari cu zeci 
de unități de tehnică au fost implicați la posturile fixe din 
localitățile aflate în carantină, Soroca, Carahasani, Talmaza 
şi Ştefan Vodă. Zeci de militari au participat la dezinfectarea 
oficiilor poştale din capitală şi alții care au transportat sute 
de medici acasă sau la serviciu.

Dacă e să mă refer la medici, aici a-şi putea să mă 
pronunț doar asupra activității medicilor militari. Trebu-
ie să recunoaştem că este o muncă enormă pe care o fac 
medicii din întreaga lume acum, inclusiv şi medicii noştri 
militari, în aceste vremuri grele. Pe timpul stării de urgență, 
Spitalul Clinic Militar Central oferă sprijin instituţiilor me-
dicale strategice în spitalizarea şi testarea stării sănătăţii per-
soanelor suspecte de infectare cu COViD-19, la solicitarea 
Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.

Spitalul a primit sute de cetăţeni cu simptome specifice 
noului coronavirus.

instituția dispune de circa 50 de paturi pentru spitaliza-
rea pacienţilor respectivi, dar şi de personal medical califi-
cat, echipat corespunzător şi instruit în acest scop.

Conform procedurilor stabilite, pacienţii sunt aduşi la 
spitalul militar din toate raioanele Republicii Moldova cu 
ajutorul ambulanţelor Centrului Național de Asistență Me-
dicală Urgentă Prespitalicească, iar cei testaţi pozitiv sunt 
transportaţi de urgenţă, pentru tratament, la instituţiile me-
dicale strategice.

Pe această cale aduc mulțumiri medicilor Spitalului Cli-
nic Militar Central al Ministerului Apărării care oferă aju-
tor autorităţilor odată cu declararea stării de urgenţă în ţara 
noastră, oferind ambulanţe pentru transportarea pacienților 
cu semne de infectare cu COViD-19.
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Sunt bucuros să constat că prin atitudinea lor, medicii 
militari sunt apreciați de oameni, primim mesaje de laudă 
în adresa lor, iar asta ne face să fim extrem de mulțumiți că 
îi avem.

- V-am văzut la şedințele de Guvern purtând mereu 
mască. Vă este frică de coronavirus?

- Port mască deoarece consider că fiecare dintre noi, 
prin propriul exemplu, îi determinăm pe subalternii noştri, 
pe membrii familiilor noastre şi pe toți membrii comunității 
să se protejeze pe ei în primul rând, apoi pe cei de lângă ei. 
De coronavirus sigur că îmi este frică, pentru că acest virus 
reprezintă un pericol pentru sănătatea fiecărui om.

- Ați preluat mandatul într-un moment deloc uşor. Ce 
vi se pare cel mai dificil? Există, totuşi, diferențe dintre 
poliție şi armată?

- Nu mi se pare dificil, sunt bine pregătit să fac față aces-
tei provocări, destul de interesante, aş spune. Este o altă 
activitate şi un alt domeniu decât cel din poliție. Îmi place 
să constat că sunt foarte mulți ofițeri militari, instruiți şi cu 
experiențe preluate de la cele mai bune şcoli din lume. Sin-
gurul moment care ne incomodează este faptul că trebuie să 

amânăm unele acțiuni de reformare a Armatei Naționale şi 
să ne concentrăm pe lupta anticorupție.

- Ce spune familia dvs, după revenirea într-o funcție 
publică şi mai ales în această perioadă dificilă? Soția, co-
piii nu v-au cerut să renunțați?

- Trebuie să recunosc că familia mea nu a fost încântată 
de decizia mea de a accepta revenirea într-o funcție publică. 
Toți membrii familiei, unanim, au fost împotrivă, dar într-
un final, mi-au respectat decizia şi mă susțin în toate. Pe 
această cale, aduc sincere mulțumiri familiei mele, ei mereu 
m-au susținut de-a lungul activității.

Mai mult, în acelaşi context, vreau să aduc sincere 
mulțumiri familiilor militarilor care sunt implicați în patru-
larea străzilor din Capitală sau asigurarea ordinii publice în 
localitățile aflate în regim de carantină.

Ştiu că soțiile, soții, mamele, copiii nu pot să 
interacționeze cu cei dragi, aflați la datorie. Ştiu că este un 
efort colosal, dar mai ştiu faptul că doar cu un efort comun 
vom trece peste această perioadă grea.

- Pandemia va trece, iar militarii vor reveni la pro-
blemele de rutină – salarii, locuințe şi dotare. Care sunt 
prioritățile pentru modernizarea Armatei Naționale?

- Sigur că Armata Națională are nevoie de a fi moder-
nizată, există foarte multe documente de politici cu multe 
obiective. Dar, totuşi, lipseşte o strategie de dezvoltare a ar-
matei cu direcții bine determinate şi clare. În acest sens, va 
trebui să consolidăm toate documentele de politici în unul 
cu obiective clare şi realizabile. Salariile şi asigurarea cu 
locuințe este o prioritate pentru mine. Securitatea statului 
nu poate fi una ieftină şi este datoria noastră să asigurăm 
militarii atât din punct de vedere al confrotului social, dar 
şi din punct de vedere al dotărilor şi competențelor profe-
sionale.

- Care este mesajul ministrului Apărării, Alexandru 
Pînzari, întregului efectiv al Ministerului Apărării?

- Am venit în această funcție într-un timp nu tocmai 
uşor, e un timp mai dificil ca niciodată, când Coronavirusul 
face ravagii în întreaga lume, dar anume în astfel de mo-
mente, avem prilejul de a fi alături de cetățeni, de a le inspira 
oamenilor încredere în militari, în Armata Națională. Zi de 
zi suntem alături de polițişti şi carabinieri, în stradă, acolo 
unde este nevoie de militarii noştri şi mă bucură faptul când 
primesc mesaje în care cetățenii ne spun că au mai multă 
încredere în militari. Le mulțumesc tuturor militarilor care 
îşi fac datoria cu responsabilitate şi dăruire!

- Vă mulțumim.

Autor:  Victoria MACOVEI 
Sursa:  Politics.MD
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Curaj 
ObieCtivitate
Vigilență
impliCare
Disciplină  

Anume cu aceste trăsături s-au 
înarmat militarii Armatei Naționale 
pentru a învinge dușmanul 
pandemic, ce a atacat Moldova.
Ce anume întreprind militarii?  
Ce oferă societății?  
Cum se descurcă?  
Ce lecții însuşesc? 
Sunt câteva din întrebările  
la care încercăm să aflăm 
răspunsuri în continuare.

Militarii  
în război cu
coViD-19

8 Oastea Moldovei



9Martie  2020 9Martie  2020



10 Oastea Moldovei

RU
Ccuraj

Militarii 
inforMează/supraveghează 
populația
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JR
curaj

Circa 400 de militari ai Armatei Naționale zilnic pa-
trulează şi monitorizează spațiile publice alături 

de polițişti şi carabinieri. Grupurile mixte se deplasea-
ză pe străzile şi prin parcurile din municipiile Chişinău, 
Bălți, Cahul, dar şi prin localitățile din raioanele Soroca, 
Hînceşti şi Ştefan Vodă pentru a asigura respectarea de 
către cetățeni a regimului de carantină şi izolare la domici-
liu. Ca măsură de protecție, de regulă, este implicat acelaşi 
efectiv zilnic.

Sunt două tipuri de patrulări: pe jos şi fixe. La cele 
dintâi participă atât militari prin contract, cât şi în ter-
men din 3 subunități: Batalionul cu destinație specială, 
Batalionul 22 de Menținere a Păcii şi brigăzile de infante-
rie, în total, câte 165 soldați şi 6 unități de tehnica pe zi.

Posturile fixe activează non-stop şi sunt acceptați 
doar militarii prin contract. E vorba de militarii Batali-
onului 22 de Menținere a Păcii şi a Regimentului Rache-
te Antiaeriene, dislocați în localitățile-carantină cum ar 
fi Soroca, Ştefan Vodă şi Carahasani, în total 10 patrule 
fixe, care monitorizează deplasarea cetățenilor şi vehicu-
lelor, informează colonel Dumitru Sîli, şeful  Centrului 
operaţional de comandă. Potrivit dumnealui oamenii 
au devenit în mare parte mai ascultători, înțelegând şi 
apreciind prezența militarilor şi a polițiştilor pe stradă, la 
intrările oraşelor/satelor, dar mai sunt şi incidente, când 
persoanele se manifestă agresiv, inadecvat şi atunci inter-
vine poliția.

A
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Oobiectivitate
Militarii ucenici 
învață la distanță

Studenţii Academiei Militare a Forţelor Armate „Ale-
xandru cel Bun” învaţă la distanţă începând cu 12 mar-

tie curent. Aceştia se află în sălile de clasă şi interacționează 
cu profesorii online, prin transmisiuni video, telefon sau 
pe platforma intranet a instituţiei. Academia a pus la dis-
poziţia cadrelor didactice şi studenţilor mijloacele tehnice 
şi didactice necesare, inclusiv laptopuri şi tablă interactivă 
pentru desfăşurarea eficientă a orelor, iar programul de 
studii a continuat chiar şi pe perioada vacanței forțate a 
instituțiilor de învățământ, a menționat colonel Sergiu 
Plop, comandantul rector al AMFA. 

Totodată, studenţii anului 3 şi 4 muncesc independent 
asupra tezelor de an şi de licenţă, contactând cu profesorii 
fie la telefon, fie prin internet. Mai mult, dacă situația de 
urgență nu va dura mai mult de 15 mai, atunci examenele 
de licență se vor desfăşura în perioada inițial stabilită.

Online sau la distanță se petrec şi cursurile specia-
lizate, organizate în cadrul Academiei, a specificat co-
lonelul Plop.

O altă categorie sunt militarii, care fac studii peste ho-
tare, 10 dintre ei s-au întors acasă şi se află în carantină. 
Cursanții, veniți din România, vor fi rechemați pentru a 
continua studiile după ameliorarea situației epidemiologi-
ce. Mai sunt militari studioşi care se află în continuare în 
afara țării: 7 - în SUA, 5 - în Grecia şi câte unul în Lituania, 
Turcia şi China. O parte continuă cursurile la distanță sau 
tradiționale, iar cei, care au finalizat, vor reveni imediat ce 
se va debloca accesul aerian. În perioada de aşteptare ei 
sunt asigurați de țara gazdă cu hrana şi cazare, a concreti-
zat căpitan Rodica Bujenița, ofițer superior, Secția mana-
gement carieră, J1 Direcția personal şi mobilizare.
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Potrivit datelor oferite de Centrul Operaţional de Coman-

dă, în perioada 6-12 aprilie curent, peste 600 de militari 
au patrulat, alături de poliţişti, spaţiile publice şi locurile de 
agrement din municipiile Chişinau, Bălți şi Cahul.

Totodată, în jur de 70 de ofiţeri şi soldaţi din Batalionul 
22 de Menţinere a Păcii şi Regimentul Rachete Antiaeriene, 
cu 11 unități de tehnică, au asigurat monitorizarea şi suprave-
gherea circulaţiei persoanelor şi transportului la posturile fixe 
instalate la intrările şi ieşirile oraşelor Soroca şi Ştefan Vodă, 
precum şi în satele Carahasani şi Talmaza din raionul Ştefan 
Vodă, aflate în carantină.

Militarii sprijină autorităţile  
în acţiunile de prevenire a răspândirii 
coronavirusului

vigilENță
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vigilENță

VMilitarii din Brigada de infanterie Motorizată „Ştefan 
cel Mare” execută misiuni de dezinfectare şi igieni-

zare a blocurilor şi căminelor, în care locuiesc militarii pe 
contract, în contextul acțiunilor de prevenire a răspândi-
rii noului COViD-19 şi în scopul protejării membrilor 
familiilor lor şi a cetățenilor.

La solicitarea conducerii Întreprinderii de Stat ”Poşta 
Moldovei”, militari ai Armatei Naționale au participat 
la dezinfectarea oficiilor poştale situate pe bulevardul 
Ştefan cel Mare şi Sfânt, străzile Piața Gării şi Bulgară din 
municipiul Chişinău.

Militarii arMatei naționale 
dezinfectează și igienizează 
blocurile în care locuiesc
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implicare

IarMata 
transportă 
cadrele Medicale 
și pacienții

Unitățile de transport ale Armatei Naționale sunt puse la 
dispoziția cadrelor medicale pentru deplasarea acestora 

la şi de la serviciu. Zilnic de acest serviciu beneficiază 114 de 
cadre medicale din cadrul Spitalului Clinic de Boli infecțioase 
„Toma Ciorbă”, institutului de Medicină Urgentă şi Spitalului 
Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii.

În acelaşi timp, ambulanțele Spitalului Clinic Militar Cen-
tral transportă spre casă pacienții testați negativ la coronavi-
rus. Doar pe 2 aprilie s-au înregistrat 14 astfel de solicitări, iar 
destinațiile sunt în întreaga țară, respectiv ambulanțele circulă 
practic fără odihnă, a menționat colonel Dumitru Sîli, şeful 
Celulei de criză a Armatei Naționale.

Spitalul Clinic Militar Central (SCMC) oferă sprijin in-
stituţiilor medicale strategice în spitalizarea şi testarea stării 
sănătăţii persoanelor suspecte de infectare cu virusul COViD-
19 la solicitarea Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei 
Sociale.

Numai în perioada 6-12 aprilie curent, Spitalul Clinic 
Militar Central al Ministerului Apărării a acordat asistenţă 
medicală pentru circa 200 de persoane cu simptome de 
COViD-19.
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ImplICAReI
arMata 
creează condiții 
pentru sănătate

Centrul de triere al suspecților de COViD-19 de la 
MoldExpo a fost amenajat de militari. Aceştia au 

salubrizat şi evacuat pavilioanele din incinta Centrului 
internațional de Expoziții, au transportat bunurile 
materiale, paturile şi echipamentul din instituțiile 
medicale. Întreaga muncă s-a făcut în 5 zile, la care au 

fost antrenați cca 100 ostaşi. Mai mult, armata a oferit 
Centrului 35 paturi medicale şi 100 pături militare, 
a relatat colonel Sergiu Cârlan, şef Secție medico-
militară a Marelui Stat Major al Armatei Naționale.

Ulterior, pe durata funcționării Centrului, militarii 
împreună cu polițiştii vor asigura paza lui.
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ImplICAReI
Totodată, armata a înregistrat primul caz de îmbolnăvire 

cu COViD-19.  E vorba de un militar prin contract din 
Cahul, starea căruia este satisfăcătoare, dar în conformitate 
cu procedurile specifice tratamentului, ofițerul trebuie să 
stea spitalizat 14 zile, a comunicat colonel Victor Pîrțînă, 
şeful inspectoratului militar al Ministerului Apărării.

Adițional, informăm că toții militarii, întorşi de la anu-

mite evenimente din afara țării, au respectat recomandarea 
izolării la domiciliu, termenul căreia a trecut pentru toți cei 
reveniți. 

Toate informațiile despre evoluția cazurilor de COViD 
în armată vor fi distribuite militarilor prin surse interne de 
informare, pentru a nu crea panică şi condiții de interpre-
tări, a subliniat colonelul. 

Militari  
în luptă directă  
cu covid-19

arMata 
coase Măști 
de protecție

Centrul de Pregătire a Specialiştilor pentru Armata 
Națională a cusut 12 mii de măşti de protecție de unică 

folosință pentru a fi folosite de efectivul militar şi civil al arma-
tei în perioada de criză. Alte activități instituția nu a întreprins 
din motiv că şi-a sistat activitatea până la 15 mai curent. 
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I
De altfel, toate acțiunile întreprinse de structura mi-

litară în cadrul campaniei împotriva COViD-19 
sunt finanțate din fondul de rezervă al armatei. La final, 
vor fi analizate cheltuielile şi la decizia Comisiei Situațiilor 
Excepționale acestea vor fi returnate  Ministerului Apărării 
în forme diferite: bani, motorină etc., a mai spus şeful Ce-
lulei de criză colonel Dumitru Sîli: „Militarii se implică ori 
de câte ori societatea este în impas fără a calcula sacrificiile 
interne. Chiar dacă participăm la acțiuni improprii militari-
lor, suntem receptivi și deschiși spre a susține colegii din alte 
structuri. Noi suntem mereu alături de oameni.”

ideea ofițerului e împărtăşită şi de unii internauți, care 
vin în susținerea psihologică a militarilor. Expresii de genul: 
Militarii au fost și vor fi mereu la datorie și săritori la nevo-
ie,.. De armată societatea își aduce aminte numai când este 
război. În rest sunt călcați in picioare,.. Tot voi vă sacrificați! 
Respect pentru ceea ce sunteți și ce faceți! - sunt doar câteva 
încurajări pentru militarul, care munceşte necondiționat în 
serviciul comunității.

 Sănătate tuturor, aveți grijă unii de alții!

Militarii şi angajații civili din întreaga Ar-
mata Națională au donat salariul pentru 

o zi de lucru în susținerea acțiunilor de preve-
nire a virusului de tip nou COViD-19. Suma 
colectata de circa 700 000 lei va fi transferată în 
contul special deschis de Ministerul Finanțelor 
pentru combaterea coronavirusului în Republi-
ca Moldova.

arMata  
donează bani

arMata 
oferă susținere 
veteranilor

Ministerul Apărării a lansat o linie telefonică de încre-
dere „Veteran”, la care pot cere ajutor pe perioada de 

urgență veteranii de război şi ai structurilor de forță, famili-
ile celor căzuți şi văduvele de război. Apelurile nu au întâr-
ziat să apară, chiar din primele zile s-au înregistrat cca 20 de 
apeluri. Printre solicitările cele mai frecvente sunt ajutoare 
materiale, băneşti, produse alimentare sau pur şi simplu să 
fie ascultați. Mesajele telefonice vin ziua şi noaptea din di-
ferite raioane ale țării, susține maior Aurelia Nica, unul din 
cei doi operatori: „Ne-am dori ca oamenii să conștientizeze 
că acest serviciu telefonic este pentru a recepționa probleme, 
cazuri urgente, ce țin de supravegherea bătrânilor, inclusiv 

a invalizilor, pe perioada de criza”. Sesizările colectate sunt 
redirecționate la instituțiile de resort, iar la necesitate volun-
tarii, implicit din rândul veteranilor, vor aduce la destinație 
cele solicitate.

Amintim că linia verde include 2 numere de telefon 022 
25 20 65, 022 25 21 78, disponibile între orele 8.00-17.00  
(de luni până vineri). Suplimentar, funcționează linii te-
lefonice locale în cadrul fiecărui Centru Militar Teritorial 
sau Secție Administrativ Militară din toate raioanele sau 
municipiile.  Servicii telefonice sunt asigurate de Centrul 
Operațional de Comandă şi Centrul Gestionare Resurse de 
Mobilizare şi a efectivului Armatei Naționale.

022 25 20 65 
022 25 21 78

20 Oastea Moldovei
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IDDIsCIplInA
arMata 
Modifică sau întrerupe  
activitățile Militare

Exercițiile, antrenamentele şi alte activități bilaterale sau 
multinaționale au fost stopate pentru a nu răspândi vi-

rusul pandemic. Ultima activitate în afara țării au fost an-
trenamentele la poligonul din Hohenfels, Germania, con-
tingentul întorcându-se în țară pe 6 martie 2020, iar la nivel 
național cel din urmă, exercițiul tactic „Orizont 2020”, s-a 
desfăşurat pe 5 martie curent.

În paralel, contingentul din KFOR, Mali şi cei din mi-
siunile ONU îşi continuă activitatea în zona de responsa-
bilitate. Cea mai apropiată rotație este preconizată la mijloc 
de iunie, în cazul grupului din Kosovo schimbul se produ-
ce odată cu al italienilor, deci e mult probabil că acesta va 
avea loc mai târziu de data preconizată anterior, a precizat 
colonel Sergiu Vicol, şef J5 Direcția planificare strategică a 
Marelui Stat Major al Armatei Naționale.

Pe plan intern, a fost amânata încorporarea de primă-
vară, serviciul în termen fiind prelungit până la 15 mai 
2020. Acest fapt nemulțumeşte pe majoritatea soldaților, 
care aşteptau zilele de 22-23 aprilie ca să treacă în rezervă 
şi să plece acasă. Pentru a ridica moralul tinerilor, un grup 
format din psiholog, medic, specialist în resurse umane şi 
educație, în frunte cu locotenent-colonel Nicolae Mardari, 
şef Serviciul educație civică şi tradiții militare J7, au orga-
nizat câteva întâlniri în care ostaşilor li s-a explicat situația, 
li s-a apreciat sacrificiul, s-a vorbit despre posibilitatea de a 
face carieră militară şi cum mai uşor să depăşească stările 
emoționale negative.

Următorii recruți vor sosi în unități la finele lunii mai, 
dar nu mai târziu de 1 iulie 2020, timpul limită pentru în-
corporarea de primăvară, a sugerat colonel Leonid Cazacov, 
şef J1 Direcţia personal şi mobilizare.

Rubrică realizată de Liuba VICOL
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2% pentru OnG-uri militare
cum procedăm?
În cazul în care dorim să virăm această cotă parte din 

impozitul pe venit propriu, trebuie mai întâi să depunem 
declarația pe venit la Serviciul Fiscal de Stat (FiSC) în baza 
informației oferită de contabilitatea organizației angajatoare, 
indiferent că muncim într-un singur loc sau mai multe: „Dacă 
persoana are venituri din mai multe surse: salarii, pensii, chirii, 
dividende, drepturi de proprietate intelectuala, venituri impo-
zabile din activități sportive etc., atunci se sumează întregul im-
pozit și apoi se calculează cele 2%”, a completat colonel Coca. 
Declarația poate fi făcută online sau cu deplasarea la oficiu. Tot 
în formularul CET18 trebuie să indicăm codul fiscal al organi-
zaţii în folosul căreia efectuăm desemnarea. Atenție, un singur 
contribuabil transferă 2% unei singure asociații, în caz contrar 
FiSC-ul va anula desemnarea.

cui direcționăm?
În acest an 844 de organizații non-profit au fost înregis-

trate pentru a beneficia de cota de 2%. Acestea activează de 
cel puțin un an şi nu au datorii la bugetul public național - 
condiții de participare obligatorii. Printre cele câteva dedicate 
militarilor activi sau în rezervă trei s-au adresat la Ministerul 
Apărării cu intenția de a atrage susținători. E vorba de Aso-
ciaţia de susţinere a Academiei Militare, Uniunea Ofiţerilor 
din Republica Moldova şi Liga veteranilor Forţelor Armate al 
Republicii Moldova.

Cea dintâi este singura, care a beneficiat anterior de pe 
urma desemnării procentuale ale militarilor şi angajaților 
civili. Astfel, s-au adunat 48 888 lei, din care au fost procu-
rate diferite utilități, s-au făcut reparații în cazărmile pentru 
fete, punctul medical şi s-au schimbat câteva țevi. Pentru anul 
curent ASAM îşi propune în continuare să utilizeze banii 
acumulați pentru amenajarea infrastructurii şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de trai ale studenţilor, a comunicat preşedintele 
organizației, colonel (r) Oleg Ciulcov. 

Asociația s-a înregistrat cu numărul 395 în lista benefi-
ciarilor desemnării procentuale pentru anul 2020, cu IDNO 
1013620002221.

„Impozitele - prețul pe care îl achităm pentru posibilitatea
 de a trăi într-o societate civilizată” 

Oliver Wendell Holmes, Jr.

n Deja al treilea an, mai ales în primul 
trimestru, ni se aminteşte despre 
expresia „2% pentru organizaţii 
neguvernamentale”. Unii se implică activ 
şi constant, alţii încă stau pe gânduri 
ce, unde, cum să procedeze, situaţie 
caracteristică şi pentru unii militari ai 
Armatei Naţionale.

E bine să ştim că aceste 2% sunt luate 
din impozitul pe venit şi nu reprezintă 
o donaţie a angajatului, accentuează 
colonel Gleb Coca, locţiitor-şef J8 Direcţie 
Management financiar: „Persoana care 
redirecţionează 2% nu achită nimic din 
banii proprii. Pur şi simplu la bugetul de 
stat vor ajunge 98% din impozit în loc de 
100%, iar cele 2% desemnate procentual 
vor fi folosite de organizaţia beneficiară. 
În mediu, reieşind din salariile pe Armata 
Naţională sumele variază între 150 şi 400 
lei anual per persoană”.
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Cea de-a doua organizație din listă - Uniunea Ofiţerilor 
din Republica Moldova (UOFM) - activează din 1999 şi me-
reu din cotizațiile de membru şi donații, a menționat colonel 
(r) iurie Ciofu, vice-preşedintele uniunii: „Nu avem o taxă, 
fiecare investește cât poate, am avut donații și 10, 20, 30 mii 
de lei. Acești bani sub formă de ajutoare materiale, implicit 
pentru tratament, premii bănești  sunt împărțiți veteranilor ai 
diferitor războaie. Bunăoară, către jubileul a 75 de ani de la 
încheierea Războiului II Mondial ne propunem să oferim câte 
1000 de lei pentru fiecare veteran al acelui război. Ei sunt tot 
mai puțini și merită să-și trăiască destoinic viața”. 

Uniunea include peste 3000 de membri, majoritatea 
ofițeri în rezervă şi are printre scopuri apărarea drepturilor 
şi libertăţilor economice, civice, sociale şi culturale ale ve-
teranilor şi ale familiilor acestora: „În prezent negociem cu 
instituțiile de resort ca veteranii să beneficieze de servicii bal-
neo-sanatoriale, drept ignorat de mai mulți ani. De aseme-
nea, visul meu cel mare este ca toți ofițerii Armatei Naționale, 
odată cu trecerea în rezervă, să devină membri ai asociației 
noastre și atunci vom fi auziți și vom putea influența lucrurile 
în favoarea rezerviștilor”.

UORM s-a înregistrat cu numărul 220 în lista 
beneficiarilor desemnării procentuale pentru anul 2020, 
cu IDNO 1016620006426. 

Cea de-a treia asociație - Liga veteranilor Forţelor Ar-
mate ale Republicii Moldova (LVFARM) are o experiență 
de 21 ani, timp în care a desfăşurat mai multe activități 
destinate militarilor în rezervă şi retragere, a precizat co-
lonel (r) Alexandru Gorgan, preşedintele organizației: 
„De-a lungul anilor am contribuit la integrarea rezerviștilor 

în societatea civilă prin recalificarea lor, prin însușirea sau 
perfecționarea abilităților de comunicare într-o limbă de 
circulație internațională, prin însușirea elementelor de bază 
în domeniul tehnologiilor informaționale, a economiei și 
finanțelor etc. Totodată, am intermediat vizite de studii în 
afara țării, am acordat ajutoare materiale și juridice militari-
lor în rezervă și retragere la necesitate ș.a.”.

În prezent, Liga îşi consolidează structurile teritoriale şi 
speră că grație cotei de 2% va fi capabilă şi în continuare 
să apere interesele oricărui ofițer, sergent sau ostaş, aflat în 
rezervă sau retragere, membru al organizației, a conchis co-
lonel Gorgan.

LVFARM s-a înregistrat cu numărul 633 în lista 
beneficiarilor desemnării procentuale pentru anul 2020, 
cu IDNO 1016620001247.

Sigur că lista cuprinde mai multe asociații, dedicate mi-
litarilor sau membrilor familiilor lor, dar la Ministerul Apă-
rării s-au adresat doar trei. Nici cu una dintre ele nu s-a ne-
gociat sau condiționat promovarea, a afirmat colonel Coca: 
”Noi doar am informat militarii şi angajații civili printr-o 
telegramă despre organizațiile solicitante. Sigur că ne-am 
dori ca aceste asociații să țină cont că după adoptarea Legii 
salarizării nr.270 statul nu mai are dreptul sa acorde ajutoa-
re materiale din bugetul de stat, iar adresările continuă să 
vină. Respectiv, militarii activi vor avea de câştigat, daca vor 
fi ajutați de asociațiile beneficiare în caz de necesitate.”

Lista beneficiarilor desemnării procentuale se modifică 
în fiecare an, respectiv direcționările contribuabililor se re-
înnoiesc anual.

Liuba VICOL
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Ziua internațională a Poeziei vine să ne amintească că 
această formă de artă ne influențează sufletul şi rațiunea 

la fel de mult ca muzica, pictura ş.a. O serie de cercetări 
ştiințifice au demonstrat că cititul/învățatul/scrisul poeziei 
ne dezvoltă memoria, gândirea, ne ajută să cunoaştem lu-
mea, ne îmbogățeşte vocabularul, ne relaxează la urma ur-
mei, stare atât de necesară inclusiv militarilor. 

Astfel, activitățile culturale în care Poezia e regină, sunt 
nelipsite în unitățile militare, dar chiar şi în afara lor sunt 
militari, care trăiesc viața prin poezie. Ei pur şi simplu simt 
nevoia să scrie, să se exprime în versuri şi nu neapărat pen-
tru a fi faimoşi, ci pentru că prin poezie se simt liberi să 
gândească. 

Din aceste porniri locotenent-colonel Vitalie Bunduchi, 
ofițer în cadrul Ministerului Apărării, a ajuns autor de po-
ezii. La fel ca alții, scrie ziua şi noaptea, la îndemnul inimii 
şi la ocazii speciale, scrie de mic şi continuă la maturitate. 
Ceea ce îl face deosebit de alți autori de poezie, cel puțin din 
țara noastră, e că dânsul scrie despre armată, despre genu-
rile de armă, despre trăirile soldatului, tematică pentru unii 
neatractivă, pentru alții necunoscută. Ofițerul nostru, însă, 
este artilerist, specialist în cooperare internațională, în poli-
tică şi planificare a apărării, deci pe bună dreptate poezia lui 
despre militari e convingătoare:

Sunt zeii bătăliei ne-nfricaţi.
Ei lupta cu creioane și carnete –
Vitejii ce pe umeri au purtat
Embleme de-artilerie și rachete.

Peisajul luptei drastic l-au schimbat
Făr’ de vopsele, pânză și palete –
Vitejii ce pe umeri au purtat
Embleme de-artilerie si rachete.

Ei scuipă foc și pară ne-ncetat.
Răstoarnă munţi și dealuri ca burete -
Vitejii ce pe umeri au purtat
Embleme de-artilerie si rachete. 

Ei sunt elită-n trupe de uscat –
Vitejii militari, băieţi si fete.
Ce ani în șir pe umeri au purtat
Embleme de-artilerie si rachete.

militarul 
cu inspiraţie 
             poetică

Martie e nu numai Mărțişor/ 
E mama - Începutul tuturor începuturilor, cum scria poetul Grigore Vieru, 

 elogiată atât de mult în poezie. Întâmplător sau nu, poezia e sărbătorită tot în luna martie,  
în special pe 21, grație unei decizii UNESCO din 1999. 
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Probabil, tot spiritul de artilerist, i-a sugerat o metaforă 
pentru poezie, numind-o matematica simţurilor şi a trăiri-
lor. E vorba de un gând exprimat în prefața primei sale cărți

Urme invizibile, editată în 2011. Se gândea la cuvinte, 
ce aranjate cu grijă în rimă, au dat naştere la zeci de poezii, 
dintre care 51 şi-au găsit loc în acea carte: „Cuvintele, uneori 
neputincioase să schimbe ceva, alteori atotputernice, vin în 
ajutorul omenirii pentru a dezvălui universul... Sunt invizibile 
în cazul în care nu le împărtășești nimănui. Odată puse pe 
filele nenumăratelor volume – devin o comoară de nepreţuit. 
Lasă urme în minţile și inimile noastre...”, opinează autorul.

Această comoară nu a ajuns în librării şi biblioteci pu-
blice, ea este de neprețuit pentru cei 106 oameni de pă-
mânt, care o posedă în format clasic, tipărită, dar şi pentru 
internauții pasionați de poezie, care accesează blogul lui Vi-
talie Bunduchi.

Anume acolo putem găsi tradiționale gânduri despre 
dragoste neîmpărtăşită, despre femeia visată în adolescență, 
dar şi gânduri critice față de anumite evenimente naționale. 
Întrebat fiind dacă nu i-a fost frică să publice astfel de poezii, 
ținând cont de limitările militarilor de a se exprima, ofițerul 
a mărturisit că: „E unica posibilitate în care pot să-mi exprim 
poziția civică și am nevoie de a nu fi constrâns la nivel de idei. 
Ș-apoi nu am o voce sonoră, nu pot fi considerat periculos sau 
influent, plus că nu am adus critici dure sau tendențioase față 
de ceva sau cineva”.

Dacă tot suntem la compartimentul Provocări, am creat 
una protagonistului nostru bazată pe catrenul Bilanț, scris 
acum un an. Aşadar, pentru fiecare vers autorul trebuia să 
exprime o emoție distinctă: 

Două decenii în Armată.  DEDICAȚIE
Patru decenii pe pământ.  REGRET
Din bogății – băiatul, fata MÂNDRIE
Și pân’ la moarte jurământ… SACRIFICIU

O altă provocare aparține lui Vitalie Bunduchi, înaintată 
sie însuşi şi anume să editeze un al doilea volum de poezii. 
ideea nu este să depăşească cel mai lung poem Mahabharata, 
cu 100,000 de versuri şi un total de aproape 1,8 de milioane 
de cuvinte sau să concureze cu Haiku, un gen de poezie ja-
poneză cu formă fixă, alcătuită din 17 silabe repartizate pe 
3 „versuri”. Dorința este să-şi demonstreze că a evoluat în 
scrierea poeziilor: „Volumul va cuprinde poezii mai selecte, 
mai cizelate, mai mature și de această dată voi face apel la 
opinia unui profesionist în domeniu”, a încheiat militarul cu 
inspirație poetică.

Ca fapt divers, pe lângă poezie, ofițerul este pasionat de 
tehnologii informaționale şi de fotografie.

Liuba VICOL

Două decenii în Armată.
Patru decenii pe pământ.
Din bogății – băiatul, fata

Și pân’ la moarte jurământ…

Martie  2020
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Somnul – perioada cea mai relaxantă a zilei, trezeşte în-

treg mapamondul pentru a atrage atenția asupra sa pe 13 
Martie. Ziua mondială a Somnului se sărbătoreşte în preajma 
echinocțiului de primăvară începând cu anul 2008. Asociația 
Mondială a Medicinii sugerează că un somn bun se bazează pe 
trei factori: durată, continuitate şi profunzime. Ei bine, somnul 
militarilor este de multe ori sacrificat la toate componentele în 
numele păcii şi liniştii concetățenilor.

E vorba de nopțile în care aceştia sunt în diferite servicii. 
Din cele 24 de ore cât durează o tură, 4 sunt rezervate odihnei, 
a relatat colonel Mihail Ciubotaru, şef Secție poliție militară: 
„Fiecare militar se odihnește înainte, după și în timpul serviciu-
lui de noapte cca 4 ore, astfel încât acesta să fie în stare să-și în-
deplinească calitativ obligațiile. Există un tabel al posturilor și o 
rotație, ce se stabilește la nivel de unitate. Bunăoară, în subunități, 
ostașii ajung să stea de veghe în calitate de planton 1-2 ori pe săp-
tămână, deci nu poate fi afectată sănătatea acestora”.

Soldat Alexandru Balan din Brigada de infanterie Moto-
rizată „Ştefan cel Mare” timp de 5 luni, de când e în armată, 
a avut vreo 12 servicii şi îi place mai mult la punctul de con-
trol al unității: „Acolo avem aparat de cafea și mă ajută să mă 
mențin treaz pe timp de noapte. Mai depinde de dispoziție, de 
responsabilul pe unitate, de colectivul cu care muncești în acea 
zi...” În timpul serviciului se străduieşte să îndeplinească rapid 
sarcinile pentru a beneficia de cele 4 ore de somn, preferabile 
între 01.00 şi 05.00, a mai adăugat tânărul. În schimb, colegul 
său ion Mocanu se menține treaz cu greu în prima jumătate a 
nopții, chiar şi după 11 luni de armată: „Când eram mai puțini 
intram în serviciu și de 10 ori pe lună, dar e bine că suntem câte 
doi și camarazii se respectă reciproc - nici o șotie nocturnă. Ser-
viciile m-au făcut să fiu mai vigilent și mai rezistent”.

Somnul de noapte este jertfit atât de militari în termen, cât 
şi de cei prin contract, implicit de femei.

cunoști franceză, avansezi cu viteză

Ziua Limbii Franceze, marcată pe 20 martie, este 
un prilej de a analiza cât de prezentă este ea în 

rândul militarilor. Bunăoară, studenții Academi-
ei Militare studiază această limbă timp 5 semestre. 
Evident nivelul de cunoaştere al limbii este diferit, 
iar cei mai iscusiți profită de un stagiu în Franța, 
ne-a informat colonel Gheorghe Țurcanu, prorector 
pe învățământ: „Anual câte 2 studenți de la noi plea-
că în Franța pentru un schimb de experiență timp de 
o lună și viceversa, deja de 4 ani”. E o bună motivație 
pentru tineri de a-şi dezvolta abilitățile de vorbire 
în limba franceză, dar şi de a deveni un comandant 
multilateral dezvoltat, a completat dna Aliona Do-
nica, unul din cei 2 profesori de limbă franceză din 
cadrul Academiei.

De asemenea, militarii prin contract pot studia 
limba franceză atât la Centrul de instruire lingvisti-
că din Armata Națională, cât şi la Alianța Franceză 
din Moldova. E adevărat că nu mai avem candidați 
pentru acest cursuri, dar oportunități sunt, a preci-
zat colonelul Țurcanu. Oportunități sunt şi pentru 
misiuni, în care se cere cunoaşterea limbii franceze, 
cum ar fi cele ale Uniunii Europene. Primul militar, 
care prin acest criteriu a ajuns într-o misiune de 
Consiliere Militară a UE (EUMAM) din Republica 
Centrafricana a fost colonel Anatol Zavtur, detaşat 
ca ofițer de legătură.

Mai există şi misiunea UE în Mali, în care Armata 
Națională începând cu 2018 s-a angajat pentru com-
pletarea a două poziții: instructor pe artilerie şi doctor, 
dar în acest caz se acceptă şi limba engleză, a conchis 
colonel Sergiu Vicol, şef J5 Direcția Planificare Strate-
gică a Marelui Stat Major al Armatei Naționale.

meteorolog cu cerul în dialog

În fiecare an începând cu 1950, la 23 martie, se săr-
bătoreşte Ziua mondială a meteorologiei. Deşi e 

o prezență modestă în armata moldoveană, rolul ei este 
extrem de important în planificarea şi buna desfăşurare 
a misiunilor aeriene, susține colonel Andrei Bordea, şef 
Centru operații aeriene: „Ne dorim mult o îmbunătățire 
a domeniului, mai exact avem nevoie de o stație meteo 
modernă și vreo 4 specialiști calificați ca să putem vorbi 
despre o eficiență a muncii noastre. Actualmente colectăm 
informațiile meteo de la Î.S. Moldatsa și la necesitate, doar 
pentru determinarea vitezei vântului, folosim o stație mică 
din posesia Batalionului cu Destinație Specială, iar toate 
acestea le îndeplinește un ofițer, care cumulează și alte 
funcții”. Printre soluțiile propuse de colonel Bordea figu-
rează şi ideea unor cursuri de bază pentru militari, orga-
nizate de experții de la Moldatsa, ținând cont că în țara 
noastră nu se fac studii complete în domeniul meteo.

Pe de altă parte, funcția de meteorolog este perma-
nentă şi în misiunea KFOR. Unul din ei este căpitan 
Andrei Ceban, comandant navă (pilot), Regimentul de 
aviație, care în perioada 2017-2018 a îndeplinit funcția 
de ofiţer de stat major meteo în Pristina, HQ Camp Film 
City: „Timp de un an am avut mai multe sarcini printre 
care prognoza meteo pentru aviație cu durata de 5 zile 
pentru zona de responsabilitate,  în care reprezentam im-
pactul fenomenelor meteorologice asupra tuturor operaţi-
unilor (aeriene - terestre), conform normelor și limitărilor 
stabilite”. Exercițiile internaționale şi colaborările cu ae-
roporturile locale au contribuit mult la eficiența muncii 
sale atât în timpul misiunii, cât şi în activitatea cotidiană 
din țară, care se simte mândru de munca sa, a mărturisit 
meteorologul militar.
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somn liniștit de militari păzit
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