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Pentru Onoare! Pentru Patrie! Pentru Tricolor!

n      interviu
ArmAtA este gAtA să intervină  
în orice secundă! 
Interviu cu ministrul Apărării, Alexandru Pînzari,   
la 100 zile de mandat

5

n      istorie militară
din istoriA terorismului 
terorismul îşi are începuturile sale din perioada antică,  
cea mai veche şi cunoscută organizaţie teroristă a luat naştere 
în sec. i î.e.n. în iudeea sub denumirea de zeloţi, ce ducea lupta 
contra dominaţiei romane.

22
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AjutAţi să Ajute

„Darul dat la vreme, e dar îndoit”

8 note bune pentru tehnicA  
recondiţionAtă!
Ministrul Apărării Alexandru Pînzari, împreună cu comandantul  
Armatei Naţionale, general de brigadă Igor Gorgan, au efectuat  
un şir de vizite de lucru în unităţile militare 

16 „Fiți încrezuți în forțele proprii 
și mergeți cu pași siguri spre visuri”
Îndemnul vine de la o tânără din Republica Moldova  
care  a fost admisă la Academia Forţelor Aeriene, 
din Statele Unite ale Americii

20 politicA de ApărAre  
şi plAnificAreA Apărării
Republica Moldova a început promovarea politicii sale de apărare  
odată cu crearea Forţelor Armate fondate în baza Declaraţiei de 
independenţă a Republicii Moldova din 27 august 1991 şi Decretul 
prezidenţial nr.193 din 3 septembrie 1991. 

18 un Alt jurământ -  sportului

7
n      viata militară,

sAlturi lA mărculeşti
Militarii din cadrul Batalionului  cu Destinaţie Specială „Fulger”  
al Armatei Naţionale, au executat antrenamente  
de perfecţionare la  Mărculeşti.
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- Domnule ministru, aţi preluat mandatul într-o pe-
rioadă deloc ușoară pentru armată, dar și pentru ţară. 
Cum aţi reușit să faceţi faţă tuturor provocărilor, ce au 
avut loc la începutul carierei dumneavoastră de ministrul 
al Apărării?

-Aveţi dreptate, în doar câteva zile după numirea mea 
în funcţia de ministru al Apărării,  a fost declarată starea 
de urgenţă în ţară. Dar vreau să vă spun că eu am acceptat 
uşor provocarea, pentru că şi funcţiile pe care le-am deţinut 
anterior erau destul de solicitante. Am organizat operativ 
toate măsurile ce se impun în situaţii de criză de acest gen, 
astfel încât armata să intervină eficient în aceste clipe grele, 
în sprijinul comunităţii şi a cetăţenilor. Şi pot să vă zic că 
avem rezultate destul de bune la acest capitol, în acest fel, 
crescând şi gradul de încredere al cetăţenilor faţă de anga-
jaţii armatei.

- De când aţi fost investit în funcţie, aţi reușit să vizitaţi 
practic toate unităţile militare subordonate Ministerului 
Apărării. Cum apreciaţi starea lucrurilor în teritoriu?

- Am reuşit să vizitez, în scurt timp, aproape toate unită-
ţile Armatei naţionale,  pentru a vedea starea lucrurilor  în 
armată  şi cum îşi desfăşoară activitatea militarii noştri.  Am 
inspectat tehnica militară, disciplina, dar, în primul rând, 
am vrut să văd cum se simte militarul în termen în cazarme, 
condiţiile de trai şi activitate ale acestora.  Să ştiţi că acolo 
discut nu numai cu comandanţii, dar şi cu ostaşii. Ţinând 
cont de perioada de urgenţă în care ne aflăm, am verificat 
respectarea măsurilor sanitar-epidemiologice în unităţi. 
Având în vedere faptul că bugetul Ministerului Apărării este 
auster, pot să afirm  că mi-a plăcut starea de lucruri în ar-
mată.  noi avem comandanţi de unităţi foarte bine instruiţi 
în ţară şi peste hotare, la şcolile cele mai prestigioase din 
SUA şi Europa. Prin urmare, armata este gata să intervină 
în orice secundă, dacă va fi nevoie.

-  Ministerul Apărării continuă implementarea pache-
tului  Iniţiative de Consolidare a Capacităţii de Apărare a 
Republicii Moldova, așa-numit, DCBI. Ce prevede faza a 
doua a acestei iniţiative?

- În acest moment, instituția de apărare se află în eta-
pa de tranziție la Faza ii a DCBi, asta după ce Preşedintele 
Republicii Moldova, Comandant Suprem al Forțelor Arma-
te, igor Dodon, a aprobat Planul de dezvoltare a Armatei 
naționale pe Termen Lung 2020-2030, care marchează în-
cheierea fazei i a Pachetului. A doua fază presupune asis-
tenţă, inclusiv tehnică, oferită țării noastre, reieşind din 
necesitățile de apărare identificate în baza Planului de dez-
voltare a Armatei naționale pe termen lung. Planul respec-
tiv se va focusa pe cele mai importante probleme cu care 
se confruntă sistemul național de apărare şi va cuprinde 
solicitări de proiecte de asistență pentru dezvoltarea siste-
mului de planificare strategică, sistemului de management 
a resurselor umane, dezvoltarea profesională în domeniul 
apărării a personalului militar şi civil, crearea sistemului de 
management a resurselor de apărare, dezvoltarea corpului 
de sergenți şi subofițeri, standardizarea instruirii şi logisti-
cii, dezvoltarea capabilităților de menținere a păcii şi altele. 
Cel mai important este că acest plan prevede armonizarea 
standardelor de instruire ale armatei Moldovei cu cele ale 
armatelor din alte state, astfel încât, în cadrul exerciţiilor 
de menţinere a păcii, trupele să fie interoperabile. Pache-
tul DCB reprezintă pentru Armata națională un document 
strategic, care contribuie la funcționarea eficientă a sectoru-
lui de apărare, dar şi la transformarea acestuia în unul mo-
dern, care să corespundă standardelor internaționale. Vom 
continua cooperarea cu partenerii noştri implicați în reali-
zarea DCB, astfel încât obiectivele stipulate în document să 
fie realizate la cel mai înalt nivel.

- Recent, aţi participat la ședinţa Consiliului Naţional 
pentru problemele veteranilor de război. Care au fost linii-
le directorii abordate în cadrul acestor ședinţe?

- În cadrul  Consiliului naţional pentru problemele ve-
teranilor de război s-au discutate, în mare parte, subiecte ce 
ţin de protecţia socială a acestora şi de sănătate. De exem-
plu, desemnarea Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății, 
Muncii şi Protecției Sociale responsabil de tratamentul ve-
teranilor de război şi stabilirea unor indemnizaţii nominale 
soţiei/soţului sau mamei/tatălui necondiţionat persoanelor 

ArmAtA este gAtA să intervină  
în orice secundă! 
Interviu cu ministrul Apărării, Alexandru Pînzari,   

la 100 zile de mandat

Continuare în pag. 6
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decorate post mortem cu Ordinul Republicii şi Ştefan cel 
Mare, dublarea alocaţiilor nominale persoanelor cu meri-
te deosebite faţă de stat şi altele. Pentru mine personal, ca 
preşedinte a acestui consiliu,  este foarte important să orga-
nizăm astfel de reuniuni,  pentru ca să cunoaştem mai bine 
problemele veteranilor de război, să le asigurăm protecţia şi 
să identificăm soluții pentru perfecționarea acesteia. 

Vreau să accentuez că Ministerul Apărării atrage o aten-
ţie deosebită veteranilor. Cu ceva timp în urmă, în legătură 
cu pandemia, am lansat o linie verde, pe care am numit-o 
”veteran”. Astfel, 24 de ore pe zi, activează telefonul  la care 
ne pot apela toţi veteranii de război cu solicitări. În această 
perioadă, colegii mei au recepţionat  în jur de 200 de apeluri 
telefonice, 150 de persoane beneficiind  de ajutorul nostru , 
legat de acţiuni sociale, transportarea produselor alimenta-
re, probleme specifice perioadei de pandemie.

- Chiar și pe timp de pandemie, armata continuă să își 
îndeplinească misiunea sa de bază și anume cea de asigu-
rare a securităţii cetăţenilor. Cunoaștem cu toţii că, deja 
mai bine de o lună, geniștii militari luptă cu ecoul celui de-
al Doilea Război Mondial.  Cum apreciaţi dumneavoastră 
activitatea acestora, reieșind din faptul că personal i-aţi 
monitorizat la pădurea de la Bălţaţi?

- Înainte ca să fiu ministru al Apărării, eram poliţist de 
carieră şi nu a fost o zi ca, în sinteza infracţiunilor înregis-
trate în Republica Moldova, să lipsească un raport despre 
depistarea unei muniţii sau obuz de pe timpul celui de-al 
Doilea Război Mondial.  Ecoul celui de-al Doilea Război 
Mondial, cum v-aţi exprimat, încă există şi probabil va mai 
exista. Cu ceva timp în urmă, am avut un incident în raio-
nul ialoveni. Doi minori au găsit un obuz, au încercat să îl 

dezansambleze, dar acesta a explodat şi copiii au fost grav 
traumaţi. imediat, la faţa locului a venit unitatea specializa-
tă de genişti, care a studiat zona şi a identificat un teritoriu 
cu o suprafaţă de 100 h acoperită cu obuze şi muniţii din cel 
de-al Doilea Război Mondial. Vreau să vă zic că  echipele 
noastre de genişti  sunt foarte bine  pregătite, sunt profe-
sioniste. La fel, aceşti  ofiţeri şi comandanţi sunt instruiţi 
conform standardelor internaţionale. Dar şi sunt înzestraţi 
destul de bine. Am fost să văd cum lucrează colegii mei în 
satul Bălţaţi, care este o zonă destul de periculoasă. În pre-
zenţa mea, s-au efectuat lucrări de deminare,  identificare şi 
nimicire  a muniţiilor depistate acolo. Şi cu acest prilej, am 
decorat echipa de genişti care acţionează acolo.  

- În contextul în care ţara noastră nu a scăpat încă de 
pericolul provocat de coronavirus,  care este mesajul dum-
neavoastră către militari, dar și către societatea civilă?

- Atunci când ies în stradă, când se află în comunităţi de 
oameni, recomand la toţi să poartă măştile, iar  fără necesi-
tate stringentă să nu iasă din casă. Militarii noştri stau bine 
la capitolul protecţie. În toate unităţile armatei se întreprind 
acţiunile necesare pentru evitarea infectării, sunt introdu-
se măsuri de carantină. Comandanţii sunt instruiţi zilnic 
şi primesc cele necesare pentru dezinfectarea unităţilor şi 
organizarea măsurilor sanitare. Profit de moment ca să mă 
adresez către cetăţeni şi militari - să fie prudenţi, să păstreze 
distanţa socială, să poarte măştile, la necesitate, şi imediat 
când au simptome specifice pandemiei să se adrezese me-
dicului!

Interviu realizat de  
locotenent Ludmila SoLoMoN
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Continuare din pag. 5

Deşi Covid -19 le-a cam stricat planurile, totuşi, 
„fulgeriştii”,  continuă să îşi îndeplinească  misi-

unile cu brio. Este şi cazul salturilor de la baza de avi-
aţie de la nordul ţării, pe care militarii din Batalionul 
cu Destinaţie Specială le-au executat  de la înălţimea 
de 350 m, la sfîrşitul lunii mai. „Salturile cu paraşuta 
sunt executate în cadrul exerciţiilor de perfecţionare 
a militarilor şi reprezintă elementul de bază al in-
sruirii acestora. Mai exact, desantările au făcut parte 
din categoria  salturi cu cord, care prevăd utilizarea 
paraşutelor MC-6”, specifică comandantul Batal-
ionului cu Destinaţie Specială “Fulger”, locotenent-
colonel ion Ojog. „Fulgeriştii” au fost transportaţi în 
aer cu ajutorul aeronavei An-2, iar de jos, ministrul 
Apărării Alexandru Pînzari, împreună cu genera-
lul de brigadă igor  Gorgan, comandantul Armatei 
naţionale, au urmărit planarea lină a paraşutiştilor 
militari. 

„Pentru a-şi dezvolta abilităţile necesare misiuni-
lor speciale, militarii din această unitate au nevoie 
de antrenamente zilnice, inclusiv la capitolul salturi. 
Mă bucur că, după o pauză din cauza COVID-19, aţi 
reluat instruirea, un factor atât de important pentru 
un militar profesionist. Vă asigur că noi, conducerea 
armatei, vă vom oferi susţinerea necesară astfel încât 
să reuşiţi să vă dezvoltaţi capacităţile prin antrena-
mente intensive şi să obţineţi rezultate înalte în dome-
niu”, a specificat ministrul Apărării. 

De menţionat că antrenamentele respective 
fac parte din planul de instruire al Batalionului cu 
Destinaţie Specială  pentru anul 2020.

Locotenent Gheorghe GURĂU

sAlturi la mărculeşti
Militarii din cadrul Batalionului  
cu Destinaţie Specială „Fulger” 
al Armatei Naţionale, au executat 
antrenamente de perfecţionare  
la  Mărculeşti.
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Ministrul Apărării Alexandru Pînzari, împreună cu comandantul  
Armatei Naţionale, general de brigadă Igor Gorgan, au efectuat un şir  

de vizite de lucru în unităţi militare precum: Baza de Mentenanţă  
a Armatei Naţionale, dislocată la Băcioi, Brigada de Infanterie Motorizată  

„Ştefan cel Mare” şi Tabăra Militară 142 din Chişinău.
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La Baza de Mentenanţă, ministrul Pînzari, a veri-
ficat procesul de reparaţie şi reutilare a tehnicii 

militare din secţiile de producere şi încăperile pentru re-
condiţionarea maşinilor de luptă. Totodată, oficialii mi-
litari s-au familiarizat cu infrastructura unităţii, tehnica 
ce urmează a fi restabilită, dar şi condiţiile de serviciu 
ale militarilor. În cadrul discuţiilor cu efectivul, au fost 
identificate cele mai stringente probleme cu care se con-
fruntă unitatea militară, cea mai importantă fiind lipsa 
personalului specializat în reparaţia şi recondiţionarea 
tehnicii, în special, tehnicieni. 

Ministrul a menţionat că, împreună cu colegii din 
Marele Stat Major, va analiza situaţia la cel mai înalt ni-
vel şi se vor întreprinde măsuri pentru a soluţiona pro-
blemele existente.

Următoarea unitate militară de pe agenda ministru-
lui Pînzari şi generalului de brigadă igor Gorgan a fost  
Brigada de infanterie Motorizată „Ştefan cel Mare”. Ofi-
cialii au inspectat starea tehnică a celor şapte vehicule şi 
tunuri MT-12 din subunitatea de artilerie antitanc, care 
au fost reparate recent în parcul auto al unităţii.

Totodată, conducerea armatei a evaluat capacităţi-
le şi deprinderile practice ale efectivului de conducere 
a tehnicii militare din dotare. Ministrul Apărării s-a 
arătat mulţumit de lucrările de reparaţie executate de 
specialiştii din cadrul brigăzii „Ştefan cel Mare”, apre-
ciind promptitudinea şi măiestria cu care aceştia au 
îndeplinit misiunea stabilită de conducerea Armatei 
naţionale. 

Continuare în pag.10

Am urmărit cu atenţie deplasarea 
unităţilor de tehnică din parcul auto 

spre locul de dislocare și am rămas im-
presionat de funcţionalitatea acestora. 
Reieșind din bugetul auster al institu-

ţiei și starea învechită a patrimoniului 
militar de care dispunem, mecanicii 
și tehnicienii Armatei Naţionale au 

reușit, într-un termen restrâns, să 
finalizeze munca.

Alexandru PÎNzARI,  
Ministrul Apărării

”
note bune pentru tehnicA  
recondiţionAtă!

Mai  2020
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Continuare din pag. 9

„Am urmărit cu atenţie deplasarea unităţilor de tehnică 
din parcul auto spre locul de dislocare şi am rămas impresio-
nat de funcţionalitatea acestora. Reieşind din bugetul auster 
al instituţiei şi starea învechită a patrimoniului militar de 
care dispunem, mecanicii şi tehnicienii Armatei Naţionale au 
reuşit, într-un termen restrâns, să finalizeze munca”, a con-
cluzionat Alexandru Pînzari.

La finalul vizitei, Alexandru Pînzari şi generalul de bri-
gadă igor Gorgan, au decorat efectivul participant la resta-
bilirea tehnicii cu distincţii şi diplome.

nu mai puţin importantă a fost şi inspecţia tehnicii 
militare reparată, din dotarea unităţilor dislocate în Tabăra 
Militară 142.

iniţial, oficialii au trecut în revistă cele peste 20 de uni-
tăţi de transport şi tehnică blindată, precum şi vehicule, care 
aparţin Batalionului de Gardă, Batalionului 22 de Menţi-
nere a Păcii, Batalionului cu Destinaţie Specială „Fulger” şi 
Batalionului Transmisiuni. Totodată, au fost verificate ate-
lierele de reparaţie a tehnicii, autocisternele de alimentaţie 
cu combustibil, bucătăriile şi băile de campanie, care au fost 
restabilite de specialiştii din cadrul taberei.

Ulterior, ministrul Pînzari şi generalul de brigadă Gor-
gan au urmărit un marş al tehnicii recondiţionate, care s-a 
deplasat pe itinerarul: strada Pietrarilor - şoseaua Hînceşti 
- strada Pietrarilor, pentru a evalua starea acesteia, dar şi 
a verifica nivelul de pregătire al militarilor la conducerea 
unităţilor de tehnică din dotare. 

General de brigadă Igor 
Gorgan a apreciat calitatea 
lucrărilor de reparaţie și 
profesionalismul personalului 
responsabil de restabilirea 
tehnicii și le-a mulţumit 
pentru eforturile depuse. 

”
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În acest context, general de brigadă igor Gorgan a 
apreciat calitatea lucrărilor de reparaţie şi profesionalis-
mul personalului responsabil de restabilirea tehnicii şi 
le-a mulţumit pentru eforturile depuse.   

La final, un grup de militari implicaţi la reparaţia teh-
nicii au primit distincţii ale Armatei naţionale, precum 
şi diplome.

Amintim că inspecţia şi recondiţionarea tehnicii mi-
litare se înscrie în planul de activitate al Armatei naţio-
nale pentru anul 2020.

Locotenent Gheorghe GURĂU

11Mai  2020
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La nivel de țară, gesturile au venit din partea Asociației 
Obşteşti a Poliţiştilor Creştini din Republica Moldo-

va şi a întreprinderii Condaline SRL. Ajutorul - de la măşti şi 
până la geluri dezinfectante - a depăşit suma de 40 000 lei.

La nivel extern, receptivitate continuă pe perioada stării 
de urgență a manifestat România. Atât Ambasada României, 
cât şi o companie privată, Leroy Merlin România SRL prin 
Casa Regală a României, au donat echipamente de protecție 
în sumă de cca 700 000 MDL. Ulterior, Ministerul Apărării al 
Republicii Moldova a mai primit 500 de viziere de la VeDem 
Just - Voci pentru Democraţie şi Justiţie!

Mai mult, țara vecină a trimis o echipă de 42 de medici 
şi asistenți medicali români, care, timp de 2 săptămâni, au 
muncit cot la cot cu colegii moldoveni, îngrijind bolnavii de 
COViD şi au instruit personalul medical din instituțiile din 
Bălți, Chişinău şi Cahul. Printre ei, 10 au fost medici din ca-
drul Ministerului Apărării naționale a României, care au tre-
cut Prutul, „altădată cu vis de a admira frumusețile Moldovei, 
acum pentru a ajuta necondiționat oamenii aflați la nevoie”, 
mărturiseşte locotenentul doctor Ancuța Mihai, medic speci-
alist medicină internă (sursă: Laurenţiu Turoi).

Trebuie să specificăm că, pentru buna desfăşurare a 
activităților, Ministerul Apărării naţionale al României  a con-
tribuit cu transport pentru personalul contaminat cu agenți 
biologici şi cu 10 sisteme de izolare de concepție şi producție 
românească, dezvoltate de cercetătorii militari, împreună cu 
medicii militari.

Drept reacție, la finele misiunii, ministrul Apărării, Ale-
xandru Pînzari, i-a decorat cu medalia „Pentru consolidarea 
frăţiei de arme”: „Ne-ați oferit un sprijin de care aveam atâta ne-
voie. Faptul că ați fost departe de familiile şi copiii voştri, pentru 
a ajuta alte familii, este demn de toată admirația şi recunoştința 
noastră. Sănătate vă dorim şi misiuni îndeplinite cu succes!”.

AjutAţi să Ajute

„Darul dat la vreme, e dar îndoit,”
proverb românesc

n Cuvintele măști, mănuși, viziere sau 
dezinfectate au devin o rutină verbală 
în ultimele trei luni, implicit pentru 
Armata Naţională. Evident, sănătatea 
şi chiar viaţa noastră este în puterea/
prezenţa lor. Ele ne oferă protecţie, 
încredere sau, cel puţin, un grad de 
siguranţă mai înalt, atunci când ne 
aflăm în locuri publice, respectiv 
aceste bunuri au ajuns să fie preţuite 
ca alimentele şi chiar ca aerul. Și cine 
dacă nu personalul medical, auxiliar şi 
militarii din prima linie confirmă cele 
menţionate. Și ce se făceau toţi ei, în 
misiunile lor, dacă aceste bunuri nu 
le-ar fi avut? Iată de ce considerăm 
oportun de a evidenţia ţările, 
companiile care au donat armatei 
suficiente mijloace de protecţie 
individuală şi colectivă, pentru a face 
faţă virusului COVID-19. E vorba de 
donatori interni şi externi: România, 
SUA, Marea Britanie şi China.

12 Oastea Moldovei
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Un act prietenos putem califica asistența SUA. Ambasa-
da SUA în Republica Moldova a donat pentru medicii mili-
tari un lot de echipament individual de protecție în valoare 
de 15 000 USD. Donația americană conține termometre cu 
infraroşu, costume de protecție, ecrane de protecție (vizie-
re), măşti, ochelari de protecție, mănuşi de nitril, respiratoa-
re şi alte echipamente individuale. Toate ele sunt utilizate de 
cadrele medicale din Spitalul Clinic Militar Central şi Cen-
trul Consultativ Diagnostic al Ministerului Apărării.

În continuarea ideii menționăm şi susținerea Ma-
rii Britanii. „Aşteptatele măşti chirurgicale şi din bumbac, 
dezinfectanți, termometre cu infraroşu, combinezoane de 
protecție şi mănuşi de nitril în sumă de peste 17 000 de lire 
sterline au fost distribuite în unitățile militare, instituțiile me-
dicale ale armatei, precum şi în alte subdiviziuni aferente”, a 
relatat colonel Victor Pîrțină, şeful inspectoratului Militar.

Sigur că dorința reciprocă era ca forțele armate ale am-
belor țări să desfăşoare în acest an activitățile militare co-
mune, aşa cum prevede planul de colaborare bilaterală, dar 
situația ne-a impus o altă relaționare, astfel banii au fost 
redirecționați spre necesități stringente.

Tot la capitolul medical, evidențiem ajutorul Chinei. 
Ministerul Apărării a primit un lot de 6000 de măşti de 
protecție din partea unei companii specializate din Repu-
blica Populară Chineză.

„Asistența tuturor donatorilor a cumulat aproape 1 
400 000 lei şi, incontestabil, a fost binevenită, contribuind 
la protecția sănătății militarilor şi funcționarilor Armatei 
Naționale”, a conchis colonel Victor Pîrțină. 

Susținerea internațională, însă, nu s-a rezumat doar la 
donații. Țările au oferit şi servicii de transportare gratuită 
a militarilor, aflați în misiuni în afara țării. Astfel, un ofițer 
moldovean, detaşat în misiunea Uniunii Europene de in-
struire militară şi consiliere pentru forţele de apărare şi 
securitate din Mali, a fost repatriat în Republica Moldova, 
datorită României. De asemenea, România şi-a exprimat 
deschiderea să readucă în țară, în caz de necesitate şi milita-
rii noştri din Balcani.

Acelaşi serviciu l-a acordat şi Lituania. Un militar al 
Armatei naţionale, care s-a aflat la studii in Vilnius, a fost 
repatriat cu avionul Forţelor Aeriene ale Lituaniei. „Acesta a 
adus şi un ajutor umanitar pentru Moldova”, a completat lo-
cotenent-colonel Valeriu Burusciuc, şef interimar, Direcția 
Cooperare internațională, Ministerul Apărării.

Citind despre toate ajutoarele primite, te gândeşti cât de 
încurajator e să simți umărul cuiva, atunci când te afli la 
ananghie. Aparent, de această asistență au beneficiat direct 
un număr mic de oameni, dar aceste consumabile, fiind la 
dispoziția lor la timpul potrivit, au ținut şi continuă să țină 
departe întreaga armată de virusul ucigaş. Şi aici ne referim 
la efectivul angajat, la membrii familiilor lor şi la cei cu care 
interacționează ei. Deci, suntem mult mai mulți beneficiari 
ai acestor ajutoare pentru care să ne exprimăm gratitudinea 
nestingherit, vorba proverbului românesc: Pentru cel mai 
mic ajutor să  fii recunoscător. 

 Sănătate tuturor!

Liuba VICoL

1 400 000 mdl

asistența pentru republica moldova  
a tuturor donatorilor a cumulat aproape”
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În Armata națională, Sofia Targon a ajuns îndată 
după absolvirea Liceului Teoretic „Alexandr Puşkin”, 
din capitală. Dorința şi motivația de a îmbrățişa cari-
era militară vin din familia sa, tatăl şi bunicul acesteia 
fiind  medici militari de carieră. „Am decis să devin 
militar profesionist şi, prin urmare, am participat la 
concursul de admitere la studii în Academia Forțelor 
Aeriene din SUA. Acest lucru se datorează faptului că 
provin dintr-o familie de militari. Tatăl şi bunicul meu 
au obținut performanțe deosebite în domeniul în care 
au activat şi experiența lor mi-a influenţat decizia - de 
a construi o frumoasă carieră militară”.

Academia Forțelor Aeriene din SUA este una 
dintre cele mai prestigioase instituții americane de 
învățământ militar, criteriile de admitere aici fiind 
foarte riguroase. „Procesul de admitere este unul destul 
de dificil, deoarece academia înaintează cerințe dure 
faţă de studenți, printre care figurează cunoaşterea la 
perfecţie a limbii engleze, rezultate remarcabile la exa-
mene internaţionale, precum Toefl, dar şi o bună pre-
gătire fizică. La fel, este binevenit ca CV-ul studentului 
să conțină poziții de lider, activități extracuriculare”, a 
adăugat Sofia Targon.

n Îndemnul vine de la o tânără   
din Republica Moldova care  a 
fost admisă la Academia Forţelor 
Aeriene, din Statele Unite ale 
Americii (SUA). Astfel, aceasta 
devenind  prima fată din Republica 
Moldova acceptată la această 
instituţie de învăţământ superior  
cu profil militar din SUA.

„Fiți încrezuți în forțele proprii 
și mergeți cu pași siguri spre visuri”
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Abia doi ani în urmă, tânăra a aflat despre această opor-
tunitate care se oferă studenţilor militari  din ţara nostră. 
În toamna anului 2019, ea a decis ferm să participe la con-
cursul de admitere. Munca asupra dezvoltării personalităţii 
sale nu avea pauze. Aştepta cu sufletul la gură răspuns de la 
comisia de admitere a Academiei Forţelor Aeriene. Pentru 
a deveni medic militar, precum tatăl şi bunicul său, Sofia a 
decis să aplice la facultatea de Biochimie. „Vreau să demon-
strez că şi domnişoarele pot participa la astfel de concursuri 
dificile şi să obțină succes. Nu sunt limite şi nici restricții pe 
criteriul de sex. Fiți încrezuți în forțele proprii şi mergeți cu 
paşi siguri spre visuri”.

După absolvirea instituției americane de învățământ mi-
litar, Sofia Targon susține că se va reîntoarce la  baştină şi va 
avansa în cariera de ofițer. iar cunoştințele acumulate la Aca-
demia Forțelor Aeriene din SUA le va pune în practică, cât 
mai eficient,  în Armata națională a Republicii Moldova.

„Urez mult succes viitorilor studenți. Prin muncă asiduă, 
depusă zilnic, şi atitudine conştiincioasă, vă veți atinge sco-
purile propuse. Nu vă fie frică de ceva nou, necunoscut. Fiți 
perseverenți, fiți activi, luptați pentru ceea ce doriți cu adevă-
rat. Astfel, succesul profesiei vă este garantat”, este îndemnul 
Sofiei pentru toţi studenţii militari.

Inesa FLoREA
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partea i. 
Alergare pentru cunoaşterea limitelor proprii
Ați auzit vreodată de proverbul Fuga-i ruşinoasă, dar e 

sănătoasă,  nu-i aşa? E un pic şi despre protagonistul acestui 
articol, locotenent-colonel Alexandru Răileanu, ofițer prin-
cipal Secția doctrine şi lecții însuşite, J7. Acum 4 ani, i-a fost 
atât de ruşine de viciul său - fumatul, încât a decis să fugă, în 
sensul direct al cuvântului. Se întâmpla acest eveniment pe 
5 mai 2016, printr-o coincidență, neştiută nici de el, fiind şi 
Ziua Mondială a atletismului. De atunci, ofițerul fuge!

Pasiunea sa tânără îl ambiționează la noi şi noi sco-
puri, cu fiece competiție încheiată. Acestea pot fi majorarea 
distanței sau micşorarea timpului de alergat, un loc onora-
bil la linia de finiş, important să nu fie la fel şi preferabil în 
natură, pe teren avariat: „Alergatul pe loc drept este monoton 
şi te doboară psihologic. În schimb, prin păduri, parcuri, pe 
malul râului e chiar motivant”.

Deocamdată, ofițerul a adunat zeci de diplome la 
competiții şi maratoane naționale şi internaționale. Cel 
mai sus s-a poziționat pe locul ii, iar cea mai mare distanţă 

alergată a fost de 45 km în 3:32:56. Rezultatul l-a obținut la 
maratonul Dragonul de Aur, desfăşurat la Orheiul Vechi, la 
care au participat circa 400 de sportivi. 

Distanțele mari îl tentează, iar cele mici le ignoră, cu 
excepția celor obligatorii, pentru evaluarea anuală a milita-
rilor: „De fapt, atracția față de atletism tot în armată a por-
nit, când am participat la Campionatul Armatei Naționale 
la cros pe distanța de 10 km. Am ocupat locul III şi de atunci 
picioarele mele aleargă”.

Aleargă când are chef, fără un program special sau an-
trenor. Aleargă neapărat când pleacă într-o deplasare de 
serviciu. Astfel, a cunoscut subtilitățile naturii de la Bălți, 
Bulboaca, Cahul, pe distanțe între 25 km şi 42 km. „Un caz 
interesant s-a petrecut la sudul țării, când, alergând pe malul 
Prutului, era cât pe ce să încalc regimul de frontieră. La timp 
a intervenit poliția de frontieră şi m-a avertizat că am nevoie 
de permisiune pentru a mă deplasa în această zonă”.

Distanțele maratonice sunt o rutină deja, spectaculozi-
tatea şi motivația se bazează mai mult pe dificultatea şi ne-
cunoscutul traseelor. Militarul abia aşteaptă s-o ia la picior 
prin codri şi păduri, nestrăbătute de un muritor de rând. 
În toamna anului curent, mai are o provocare la distanță, 
când se propun două competiții la alergări, cu peste 70 km 
fiecare. Atunci, ca şi la competițiile de odinioară, dânsul va 
îmbrăca tricoul pe care este imprimat cuvântul Armata.

partea a ii .
Cu bicicleta  - spre atingerea culmilor
Şi aceasta nu e tot despre locotenent-colonelul Răileanu. 

O altă pasiune a dânsului, şi mai tânără, este ciclismul. Re-
alizarea sonoră pe acest segment considerăm a fi turul țării 
în 10 zile cu bicicleta. Pentru acel proiect din 2019 s-a pre-
gătit minuțios jumătate de an, iar perioada de deplasare a 
fost special aleasă: „Am dedicat acest tur lui Ștefan cel Mare, 
respectiv, mi-am propus să-l finalizez pe 2 iulie, ziua când a 
decedat domnitorul. Nu mi-am permis nici o relaxare sau 
abatere. Indiferent ce se întâmpla, trebuia să ajung la stopul 
inițial stabilit”. În termeni matematici, aceasta însemna 140-
160 km pe zi - aproape o nebunie,  cu bicicleta încărcată – 
opinau colegii săi, chiar şi cei mai experimentați. Şi Atenție! 
e vorba de drumuri neadaptate mersului cu bicicleta şi în-
tregul traseu l-a parcurs de unul singur. „Denivelările sunt 
simțitoare. Cel mai greu a fost în ziua a 4-a, de la Ungheni 
spre Briceni.  Toată ziua a bătut vântul în față. În următoarea 
zi, am avut febră musculară, dar am continuat”.

Turul ciclist istoric, memorabil a pornit de la bustul 
lui Ştefan cel Mare, de pe teritoriul Ministerului Apărării 
şi a continuat după acele ceasornicului, mereu cu drapelul 

Un alt JUrământ - sportUlUi

Turul MD 
iune 2019, 
shema
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armatei ataşat la bicicletă. În fiecare centru raional, ofițerul 
făcea câte o fotografie la bustul sau monumentul lui Ştefan. 
Şi pentru că nu era prezent peste tot, a ales să-şi imortalizeze 
clipele lângă Alexandru cel Bun, ori altă personalitate 
legendară. nu a lăsat fără atenție nici memorialele ostaşilor 
căzuți în război.

Experiența pe două roți i-a schimbat viziunea asupra 
ciclismului. Dânsul a decis să renunțe la competițiile în do-
meniu, în schimbul ciclismului turistic, de această dată fără 
restricții de timp. Accentul va fi pus pe vizitarea capitalei şi 
a celui mai înalt punct al țării gazdă. O primă experiență de 
acest fel a înregistrat în Chişinău şi la Dealul Bălăneşti sau 
Piscul lui Miron, cel mai înalt punct de pe teritoriul Repu-
blicii Moldova, având altitudinea de 430 m. Cea de-a doua 
practică a avut loc în Ucraina, ea fiind a doua şi dintre că-
lătoriile internaționale cu bicicleta. Aici sportivul militar a 
ajuns la o altitudine de aproape 2000 m cu bicicleta, păşind 
doar 3 km pe jos, de la punctul de ascensiune, până a atins 
vârful Hovârla, cel mai înalt pisc al Munților Maramureşului 
şi cel mai înalt punct de pe teritoriul Ucrainei. În acest an, 
destinațiile sunt Bucureştiul, Vârful Moldoveanu din Ro-
mânia şi Sofia, plus Masivul Rila din Bulgaria, or cele două 
sunt şi mai înalte, respectiv cu 2400 şi aproape 3000 m. 

Aceste plăceri ofițerul le poate trăi doar în timpul con-
cediului, ceea ce înseamnă nu mai mult de 40 zile pe an, 
numai în perioada caldă: „Iarna mă deplasez cu bicicleta 
doar spre şi de la serviciu, nu şi în scopuri sportive. Pe de altă 
parte, e nevoie de o organizare complexă, inclusiv financiară, 
pentru o călătorie reuşită. Deci, e nevoie de ceva timp”.

Oamenii dedicați sportului, indiferent de prestația în 
competiții, de regulă, excelează la capitolul organizare, 
disciplină, voință - însuşiri dezvoltate odată cu practicarea 
sportului. Ofițerul Răileanu a venit în sport având deja aces-
te abilități, formate în armată. Prin sport, el vrea să-şi defi-
nească limitele, respectiv, se provoacă pentru a le depăşi. 

noi, ceilalți, când cunoaştem astfel de oameni ambițioşi, 
învățăm, admirăm, poate chiar ne simțim ruşinați de lenea 
ce ne stăpâneşte câteodată şi atunci decidem să preluăm 
exemplul cu fuga sănătoasă sau mersul pe bicicletă, nu pen-
tru a ajunge campioni, ci pentru a da culoare vieții noastre. 

Liuba VICoL

Experiența pe două roți  
i-a schimbat viziunea asupra 

ciclismului
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Foto: Competitie ciclism 60 km,  
mai 2018, Chisinau
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Republica Moldova a început promovarea politicii sale 
de apărare odată cu crearea Forţelor Armate fondate în 

baza Declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova din 
27 august 1991 şi Decretul prezidenţial nr.193 din 3 septem-
brie 1991. Acest cadru al politicii de apărare este ulterior 
completat şi de Constituţia Republicii Moldova, aprobată la 
29 iulie 1994, Doctrina militară adoptată la 6 iunie 1995, Le-
gea nr. 345/2003 cu privire la apărarea naţională, precum şi 
alte acte normative. Scopul principal al acestor documente 
legislative a fost legiferarea politicii de apărare promovată 
de Republica Moldova. 

Astfel, Doctrina militară a fost determinată de politica 
externă şi internă a statului, de neutralitatea sa permanen-
tă şi poartă un caracter exclusiv defensiv, iar Legea nr.345 
vine să stabilească structura sistemului naţional de apăra-
re, bazele organizării şi asigurării apărării ţării, atribuţiile şi 
responsabilităţile autorităţilor publice în domeniul apărării, 
conducerea, organizarea, destinaţia forţelor sistemului naţi-
onal de apărare. Pe parcursul anilor, Parlamentul Republicii 
Moldova a adoptat un şir de modificări la Legea 345 iar, în 
anul 2016, pe lângă toate prevederile anterioare să fie in-
clus un capitol separat ce ţine de reglementarea planificării 
apărării naţionale, care a fost dezvoltat în cadrul iniţiativei 
de Consolidare a Capacităţii de Apărare cu suportul parte-
nerilor externi.

Articolul dat abordează un domeniu pe cît de actual 
şi important pe atît de complicat şi sensibil pentru secto-
rul „apărării naţionale” - politica de apărare şi planifica-
rea apărării, 

Specific domeniului de politici şi de planificare a apă-
rării, Art. 361. – (1) al Legii 345 prevede că, „Planificarea 
apărării constituie componenta esenţială a politicii de apă-
rare”. Astfel, „politica de apărare” şi „planificarea apărării” 
sunt două elemente distincte dar care nu pot fi separate, ca 
procese, în dezvoltarea pilonului puterii statale „Apărare” 
sau alţii îl mai numesc „pilonul Militar”. După cum spun 
renumitele şcoli occidentale, un stat, pentru buna sa dezvol-
tare şi existenţă are nevoie de cel puţin patru piloni a puterii 
statale: primul este cel Diplomatic, al doilea este pilonul in-
formaţional, al treilea este Militar şi al patrulea pilon este cel 
Economic, nici unul fiind mai important ca altul. 

Diplomaţia poate rezolva singură o problemă. informa-
ţia este întotdeauna necesară pentru a sprijini ceilalţi trei 
piloni. interacţiunea economică are loc în fiecare zi şi poate 
fi folosită pentru a proiecta puterea în moduri diferite, cum 
ar fi asistenţa pentru dezvoltare sau sancţiunile. iar, uneori 
sunt necesare acţiuni militare, deşi acest lucru nu este în-
totdeauna neapărat utilizat. Evenimentele iniţiale care au 
avut loc în Crimeea, în anul 2014, prin ocuparea peninsulei 
de alte autorităţi au demonstrat că elementul militar poate 
fi utilizat fără acţiuni de luptă. Ca urmare, este evident că 
elementul militar a desfăşurat acţiuni strategice, bine plani-
ficate şi ghidate politic în baza unei analize a situaţiei create. 
Deci, planificarea apărării este o componentă esenţială a 
politicii de apărare, în care se dezvoltă şi îşi menţine capaci-
tatea sa de acţiune pilonul Militar (Apărarea).

După cum prevede aceiaşi Lege (345), planificarea apă-
rării  - „reprezintă procesul de stabilire a obiectivelor pen-
tru asigurarea apărării naţionale”. Tot aici, este menţionat 
că în procesul de planificare sunt determinate căile şi volu-
mul resurselor de apărare necesare pentru realizarea aces-
tor obiective. Deci, în aşa fel se încearcă a conecta trei ele-
mente principale a cadrului strategic, OBiECTiVE, CĂi şi 
MiJLOACE, dezvoltat de Arthur F. Lykke Jr. Pentru Lykke, 
strategia este o expresie coerentă a unui proces care iden-
tifică obiectivele, căile şi mijloacele destinate să atingă un 
anumit scop. Matematic, am putea exprima acest lucru ca  
„Strategie = Obiective + Căi + Mijloace”, fapt ce determi-
nă rezultatele dorite ale unei strategii. Fundamentate de 
această formulă majoritatea statelor occidentale (şi nu nu-
mai) elaborează documentele politice (strategii, cărţi albe, 
concepţii, etc.) în domeniul securităţii şi apărării, unde este 
inclus şi pilonul militar. În cazul Republicii Moldova acestea 
sunt reprezentate prin Strategia naţională de apărare (SnA) 
şi Strategia militară (SM) care derivă consecutiv din Stra-
tegia securităţii naţionale şi la baza cărora stau nemijlocit 
prevederile constituţionale, interesele şi valorile naţionale. 
Prin aceste strategii este determinată politica de apărare a 
statului iar formula de mai sus nu a permis devierea de la 
succesiunea paşilor necesar de urmat la elaborarea acestora 
ghidând, într-un mod simplist la prima vedere, procesul de 
planificare a apărării.  

Aşa dar, Strategia naţională de apărare (SnA) şi Strate-
gia militară (SM) aprobate în 2018 au fost elaborate anume 
sub aspectul teoriilor şcolilor occidentale enunţate. Preve-
derile acestor două documente fundamentale în domeniul 
apărării trasează direcţiile de acţiuni pentru consolidarea 
sistemului naţional de apărare, pe termen scurt şi mediu, cu 
viziuni de dezvoltare pe termen lung. 

După cum se ştie – orice plan care nu este asigurat fi-
nanciar este doar o idee aliniată frumos pe hârtie, fără şanse 
de a fi vreodată realizată. 

Experienţa acumulată şi lecţiile învăţate de Ministerul 
Apărării în ultimii 20 de ani a demonstrat că orice sistem 
este eficient atunci când poate integra coerent planifica-
rea strategică cu managementul resurselor într-o abordare 
multianuală. Esenţa acestui tip de management îl reprezintă 
conceptul de planificare integrată, care desemnează acţiuni 
pentru realizarea obiectivelor de politici cu alocarea resur-
selor financiare.

Crearea unui sistem integrat de planificare în cadrul sis-
temului de apărare al Republicii Moldova, presupune ofe-
rirea unui cadru, în care activităţile din domeniul apărării 
urmează a fi racordate cât mai eficace la obiectivele asumate 
şi resursele disponibile. Astfel, procesul dat, la momentul 
oportun trebuie să identifice, creeze şi să ofere un spectru 
anumit de forţe care să fie interoperabile şi adecvat echipate, 
instruite şi pregătite să execute misiunile de apărare, care nu 
obligatoriu pot fi acțiuni de luptă.

implementarea unui sistem integrat de planificare al 
apărării este o responsabilitate a principalilor factori deci-
zionali şi necesită o coordonare constantă şi multilaterală 
a tuturor eforturilor. Sistemul integrat de planificare a apă-
răii este compus din patru elemente esenţiale - Planificare, 
Programare, Bugetare şi Execuţie/Evaluare. Fiecare element 
în parte este caracterizat de anumite documente de politici, 
ghidări strategice sau documente de planificare. Toate aces-
te documente sunt interdependente, fiind revizuite periodic 
şi ajustate la nevoile, interesele şi priorităţile naţionale. 

După cum am explicat anterior, elementul de Planifica-
re a apărării reprezintă procesul prin care sunt identificate 
obiectivele, căile şi mijloacele destinate să atingă un anumit 
scop (strategii). Aşa cum domeniul apărării este unul com-
plex şi costisitor, majoritatea statelor planifică realizarea 
scopurilor în acest domeniu pe termen lung sau foarte lung 
(10, 15 sau 20 ani). Însă, cunoaştem deja că realizarea sco-
pului este dependent de CĂi şi MiJLOACE (adică resurse) 
care în mediul economic actual ce este dinamic (instabil) 
nu pot fi planificate de cît pe termen mediu (4-10 ani). În 
Republia Moldova acest termen „mediu” este determinat 
de planificarea bugetară (maxim 4 ani - 1 de execuţie, 1 de 
planificare şi 2 de estimări). Astfel, perioada elementului 
Programare, caracterizat prin programele bugetare pe fi-
ecare sector în parte (de exemplu pentru sectorul de apă-

rare avem programul bugetar „Apărare naţională”) este de 
patru ani. interconectarea dintre elementul Planificare şi 
elementul Programare este realizată prin-un document de 
„ghidare” a planificării, în cazul „apărării” numit Directiva 
de planificare a apărării. Directiva reprezintă un document 
fundamental la nivelul Ministerului Apărării şi este instru-
mentul principal de racordare a politicilor la „resurse” şi 
„căi”, asigurând  adoptarea celor mai bune cursuri de acţiu-
ne în vederea realizării obiectivelor. 

Etapa de programare are ca obiectiv elaborarea pro-
gramelor bugetare încadrate în limitele financiare stabili-
te. Principalele documente elaborate în cadrul acestei faze 
sunt: strategiile sectoriale de cheltuieli, programele bugetare 
şi planurile anuale. În etapa de programare sunt elaborate 
şi selectate cele mai optime alternative pentru realizarea 
obiectivelor stabilite de directivă, cu încadrarea în limitele 
financiare stabilite. Programul bugetar permite factorilor 
de decizie să aleagă alternativa optimă pentru realizarea 
obiectivelor, fiind baza fundamentală la întocmirea buge-
tului. Astfel, Programul bugetar devine instrumentul prin 
care obiectivele, priorităţile şi capabilităţile prevăzute în Di-
rectiva de planificare sunt materializate în „planuri de im-
plementare” (planuri anuale). Planul va cuprinde acţiunile 
asigurate financiar, indicatori de performanţă şi progres, 
termeni sau perioade în care acţiunea va fi realizată, persoa-
na responsabilă, fie ea fizică sau juridică, precum şi riscuri 
asociate acestor acţiuni.  

Astfel, pentru a trece în Etapa de „execuţie/evaluare” ne 
rămâne doar să aprobăm Planul anual de acţiuni şi să tre-
cem la implementarea acestuia. Această etapă poate fi nu-
mită şi Evaluare în care analizăm şi monitorizăm execuţia, 
care ulterior fiind evaluată va genera recomandări şi propu-
neri pentru a trece iar la etapa de „planificare”.

Cu toate că acest articol este pentru mulţi o teorie ge-
nerală sper şi cred că am reuşit să redăm succint diferenţa 
dintre „politici” şi „planificare” şi interacţiunea acestora. 
Ambele sunt materializate prin documente, Politica este re-
dată prin documente de politici (strategii) iar Planificarea 
prin documente de planificare (planuri), fiind diferite după 
conţinut, proces de elaborare şi punere în aplicare dar tot-
deauna interdependente. 

Colonel Gheorghe oARzA,
Șef Direcție Politică de apărare  

și planificare a apărării, Ministerul Apărării

Aurel FoNDoS,
Secretar de stat în domeniul de politici 

de apărare și reformare a Armatei Naționale,
Ministerul Apărării

 

politicA de ApărAre  
              şi plAnificAreA Apărării

 1 Arthur F. Lykke Jr., ed., Military Strategy: Theory and Application (Carlisle, PA: U.S. Army War College, 1998); Dale Eikmeier, “Center 
of Gravity Analysis,” Military Review (July-August 2004): 2; and Joseph Strange, Centers of Gravity & Critical Vulnerabilities: “Building 
on the Clausewitzian Foundation So We Can All Speak the Same Language,” Perspectives on Warfighting number Four, 2d ed. (Quantico, 
VA: Marine Corps Association, 1996):
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Republica Moldova a început promovarea politicii sale 
de apărare odată cu crearea Forţelor Armate fondate în 

baza Declaraţiei de independenţă a Republicii Moldova din 
27 august 1991 şi Decretul prezidenţial nr.193 din 3 septem-
brie 1991. Acest cadru al politicii de apărare este ulterior 
completat şi de Constituţia Republicii Moldova, aprobată la 
29 iulie 1994, Doctrina militară adoptată la 6 iunie 1995, Le-
gea nr. 345/2003 cu privire la apărarea naţională, precum şi 
alte acte normative. Scopul principal al acestor documente 
legislative a fost legiferarea politicii de apărare promovată 
de Republica Moldova. 

Astfel, Doctrina militară a fost determinată de politica 
externă şi internă a statului, de neutralitatea sa permanen-
tă şi poartă un caracter exclusiv defensiv, iar Legea nr.345 
vine să stabilească structura sistemului naţional de apăra-
re, bazele organizării şi asigurării apărării ţării, atribuţiile şi 
responsabilităţile autorităţilor publice în domeniul apărării, 
conducerea, organizarea, destinaţia forţelor sistemului naţi-
onal de apărare. Pe parcursul anilor, Parlamentul Republicii 
Moldova a adoptat un şir de modificări la Legea 345 iar, în 
anul 2016, pe lângă toate prevederile anterioare să fie in-
clus un capitol separat ce ţine de reglementarea planificării 
apărării naţionale, care a fost dezvoltat în cadrul iniţiativei 
de Consolidare a Capacităţii de Apărare cu suportul parte-
nerilor externi.

Articolul dat abordează un domeniu pe cît de actual 
şi important pe atît de complicat şi sensibil pentru secto-
rul „apărării naţionale” - politica de apărare şi planifica-
rea apărării, 

Specific domeniului de politici şi de planificare a apă-
rării, Art. 361. – (1) al Legii 345 prevede că, „Planificarea 
apărării constituie componenta esenţială a politicii de apă-
rare”. Astfel, „politica de apărare” şi „planificarea apărării” 
sunt două elemente distincte dar care nu pot fi separate, ca 
procese, în dezvoltarea pilonului puterii statale „Apărare” 
sau alţii îl mai numesc „pilonul Militar”. După cum spun 
renumitele şcoli occidentale, un stat, pentru buna sa dezvol-
tare şi existenţă are nevoie de cel puţin patru piloni a puterii 
statale: primul este cel Diplomatic, al doilea este pilonul in-
formaţional, al treilea este Militar şi al patrulea pilon este cel 
Economic, nici unul fiind mai important ca altul. 

Diplomaţia poate rezolva singură o problemă. informa-
ţia este întotdeauna necesară pentru a sprijini ceilalţi trei 
piloni. interacţiunea economică are loc în fiecare zi şi poate 
fi folosită pentru a proiecta puterea în moduri diferite, cum 
ar fi asistenţa pentru dezvoltare sau sancţiunile. iar, uneori 
sunt necesare acţiuni militare, deşi acest lucru nu este în-
totdeauna neapărat utilizat. Evenimentele iniţiale care au 
avut loc în Crimeea, în anul 2014, prin ocuparea peninsulei 
de alte autorităţi au demonstrat că elementul militar poate 
fi utilizat fără acţiuni de luptă. Ca urmare, este evident că 
elementul militar a desfăşurat acţiuni strategice, bine plani-
ficate şi ghidate politic în baza unei analize a situaţiei create. 
Deci, planificarea apărării este o componentă esenţială a 
politicii de apărare, în care se dezvoltă şi îşi menţine capaci-
tatea sa de acţiune pilonul Militar (Apărarea).

După cum prevede aceiaşi Lege (345), planificarea apă-
rării  - „reprezintă procesul de stabilire a obiectivelor pen-
tru asigurarea apărării naţionale”. Tot aici, este menţionat 
că în procesul de planificare sunt determinate căile şi volu-
mul resurselor de apărare necesare pentru realizarea aces-
tor obiective. Deci, în aşa fel se încearcă a conecta trei ele-
mente principale a cadrului strategic, OBiECTiVE, CĂi şi 
MiJLOACE, dezvoltat de Arthur F. Lykke Jr. Pentru Lykke, 
strategia este o expresie coerentă a unui proces care iden-
tifică obiectivele, căile şi mijloacele destinate să atingă un 
anumit scop. Matematic, am putea exprima acest lucru ca  
„Strategie = Obiective + Căi + Mijloace”, fapt ce determi-
nă rezultatele dorite ale unei strategii. Fundamentate de 
această formulă majoritatea statelor occidentale (şi nu nu-
mai) elaborează documentele politice (strategii, cărţi albe, 
concepţii, etc.) în domeniul securităţii şi apărării, unde este 
inclus şi pilonul militar. În cazul Republicii Moldova acestea 
sunt reprezentate prin Strategia naţională de apărare (SnA) 
şi Strategia militară (SM) care derivă consecutiv din Stra-
tegia securităţii naţionale şi la baza cărora stau nemijlocit 
prevederile constituţionale, interesele şi valorile naţionale. 
Prin aceste strategii este determinată politica de apărare a 
statului iar formula de mai sus nu a permis devierea de la 
succesiunea paşilor necesar de urmat la elaborarea acestora 
ghidând, într-un mod simplist la prima vedere, procesul de 
planificare a apărării.  

Aşa dar, Strategia naţională de apărare (SnA) şi Strate-
gia militară (SM) aprobate în 2018 au fost elaborate anume 
sub aspectul teoriilor şcolilor occidentale enunţate. Preve-
derile acestor două documente fundamentale în domeniul 
apărării trasează direcţiile de acţiuni pentru consolidarea 
sistemului naţional de apărare, pe termen scurt şi mediu, cu 
viziuni de dezvoltare pe termen lung. 

După cum se ştie – orice plan care nu este asigurat fi-
nanciar este doar o idee aliniată frumos pe hârtie, fără şanse 
de a fi vreodată realizată. 

Experienţa acumulată şi lecţiile învăţate de Ministerul 
Apărării în ultimii 20 de ani a demonstrat că orice sistem 
este eficient atunci când poate integra coerent planifica-
rea strategică cu managementul resurselor într-o abordare 
multianuală. Esenţa acestui tip de management îl reprezintă 
conceptul de planificare integrată, care desemnează acţiuni 
pentru realizarea obiectivelor de politici cu alocarea resur-
selor financiare.

Crearea unui sistem integrat de planificare în cadrul sis-
temului de apărare al Republicii Moldova, presupune ofe-
rirea unui cadru, în care activităţile din domeniul apărării 
urmează a fi racordate cât mai eficace la obiectivele asumate 
şi resursele disponibile. Astfel, procesul dat, la momentul 
oportun trebuie să identifice, creeze şi să ofere un spectru 
anumit de forţe care să fie interoperabile şi adecvat echipate, 
instruite şi pregătite să execute misiunile de apărare, care nu 
obligatoriu pot fi acțiuni de luptă.

implementarea unui sistem integrat de planificare al 
apărării este o responsabilitate a principalilor factori deci-
zionali şi necesită o coordonare constantă şi multilaterală 
a tuturor eforturilor. Sistemul integrat de planificare a apă-
răii este compus din patru elemente esenţiale - Planificare, 
Programare, Bugetare şi Execuţie/Evaluare. Fiecare element 
în parte este caracterizat de anumite documente de politici, 
ghidări strategice sau documente de planificare. Toate aces-
te documente sunt interdependente, fiind revizuite periodic 
şi ajustate la nevoile, interesele şi priorităţile naţionale. 

După cum am explicat anterior, elementul de Planifica-
re a apărării reprezintă procesul prin care sunt identificate 
obiectivele, căile şi mijloacele destinate să atingă un anumit 
scop (strategii). Aşa cum domeniul apărării este unul com-
plex şi costisitor, majoritatea statelor planifică realizarea 
scopurilor în acest domeniu pe termen lung sau foarte lung 
(10, 15 sau 20 ani). Însă, cunoaştem deja că realizarea sco-
pului este dependent de CĂi şi MiJLOACE (adică resurse) 
care în mediul economic actual ce este dinamic (instabil) 
nu pot fi planificate de cît pe termen mediu (4-10 ani). În 
Republia Moldova acest termen „mediu” este determinat 
de planificarea bugetară (maxim 4 ani - 1 de execuţie, 1 de 
planificare şi 2 de estimări). Astfel, perioada elementului 
Programare, caracterizat prin programele bugetare pe fi-
ecare sector în parte (de exemplu pentru sectorul de apă-

rare avem programul bugetar „Apărare naţională”) este de 
patru ani. interconectarea dintre elementul Planificare şi 
elementul Programare este realizată prin-un document de 
„ghidare” a planificării, în cazul „apărării” numit Directiva 
de planificare a apărării. Directiva reprezintă un document 
fundamental la nivelul Ministerului Apărării şi este instru-
mentul principal de racordare a politicilor la „resurse” şi 
„căi”, asigurând  adoptarea celor mai bune cursuri de acţiu-
ne în vederea realizării obiectivelor. 

Etapa de programare are ca obiectiv elaborarea pro-
gramelor bugetare încadrate în limitele financiare stabili-
te. Principalele documente elaborate în cadrul acestei faze 
sunt: strategiile sectoriale de cheltuieli, programele bugetare 
şi planurile anuale. În etapa de programare sunt elaborate 
şi selectate cele mai optime alternative pentru realizarea 
obiectivelor stabilite de directivă, cu încadrarea în limitele 
financiare stabilite. Programul bugetar permite factorilor 
de decizie să aleagă alternativa optimă pentru realizarea 
obiectivelor, fiind baza fundamentală la întocmirea buge-
tului. Astfel, Programul bugetar devine instrumentul prin 
care obiectivele, priorităţile şi capabilităţile prevăzute în Di-
rectiva de planificare sunt materializate în „planuri de im-
plementare” (planuri anuale). Planul va cuprinde acţiunile 
asigurate financiar, indicatori de performanţă şi progres, 
termeni sau perioade în care acţiunea va fi realizată, persoa-
na responsabilă, fie ea fizică sau juridică, precum şi riscuri 
asociate acestor acţiuni.  

Astfel, pentru a trece în Etapa de „execuţie/evaluare” ne 
rămâne doar să aprobăm Planul anual de acţiuni şi să tre-
cem la implementarea acestuia. Această etapă poate fi nu-
mită şi Evaluare în care analizăm şi monitorizăm execuţia, 
care ulterior fiind evaluată va genera recomandări şi propu-
neri pentru a trece iar la etapa de „planificare”.

Cu toate că acest articol este pentru mulţi o teorie ge-
nerală sper şi cred că am reuşit să redăm succint diferenţa 
dintre „politici” şi „planificare” şi interacţiunea acestora. 
Ambele sunt materializate prin documente, Politica este re-
dată prin documente de politici (strategii) iar Planificarea 
prin documente de planificare (planuri), fiind diferite după 
conţinut, proces de elaborare şi punere în aplicare dar tot-
deauna interdependente. 

Colonel Gheorghe oARzA,
Șef Direcție Politică de apărare  

și planificare a apărării, Ministerul Apărării

Aurel FoNDoS,
Secretar de stat în domeniul de politici 

de apărare și reformare a Armatei Naționale,
Ministerul Apărării

 

politicA de ApărAre  
              şi plAnificAreA Apărării

 1 Arthur F. Lykke Jr., ed., Military Strategy: Theory and Application (Carlisle, PA: U.S. Army War College, 1998); Dale Eikmeier, “Center 
of Gravity Analysis,” Military Review (July-August 2004): 2; and Joseph Strange, Centers of Gravity & Critical Vulnerabilities: “Building 
on the Clausewitzian Foundation So We Can All Speak the Same Language,” Perspectives on Warfighting number Four, 2d ed. (Quantico, 
VA: Marine Corps Association, 1996):
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din istoriA 
terorismului 

Terorismul îşi are începuturile sale în perioada antică. 
Cea mai veche şi cunoscută organizaţie teroristă a luat 

naştere în sec. i î.e.n. în iudeea, sub denumirea de zeloţi, ce 
ducea lupta contra dominaţiei romane. Apogeul luptei aces-
tei organizaţii reprezintă  anul 66 e.n., când un grup de zeloţi 
au ocupat fortăreaţa Masada, aflată în apropiere de Marea 
Moartă, transformând-o într-un centru de rezistenţă contra 
administraţiei romane. În anul 73 e.n., legiunea a X-a ro-
mană a luat cu asalt cetatea, după care a înnăbuşit răscoala 
evreilor în ierusalim, distrugând templul lui Solomon. Tot 
în perioada dată, are loc un nou exod al evreilor şi formarea 
diasporei evreieşti. 

Cu începerea perioadei medievale, tot mai mult îşi face 
loc terorismul religios, în special acest lucrul s-a evidenţiat 
în perioada cruciadelor, organizate de către biserica cato-
lică contra lumii musulmane din Orientul Apropiat. Tot 
atunci, se statorniceşte dogma (care mai târziu va fi folosită 
de diverse organizaţii teroriste), ce era promovată de biseri-
ca creştină, iar de cea musulmană - că se vor ierta păcatele 

pentru cei care vor lupta pentru credinţă, împotriva necre-
dincioşilor. În acest răstimp, se remarca teroarea efectuată 
de inchiziţie. 

Un nou val de terorism religios a început în Europa în 
sec. XVi-XVii, unde au loc un şir de războaie religioase 
dintre biserica catolică şi diverse curente creştine protestan-
te ce s-au născut în Franţa, Germania, Olanda. Ca o carac-
teristică a terorismului în perioada dată sunt diversele asa-
sinări ale liderilor religioşi şi masacrele în masă organizate  
de confesiunile religioase. În special se remarcă „noaptea 
Sf. Bartolomeu”, din Paris,  unde în noaptea dintre 23 şi 24 
august 1572, puterea de stat a permis organizarea unui mă-
cel al hughenoţilor de către catolici, după care teroarea s-a 
răspândit în 20 de oraşe din Franţa şi a ţinut o lună, fiind 
omorâţi 30 000 de francezi. 

Terorismul clasic îşi are începutul la sfârşitul sec. XViii 
în Franţa, când aripa radicală  a partidelor revoluţionare, ce 
au venit la putere în urma revoluţiei din 1789 pentru a men-
ţine puterea statală, proclamă teroarea ca politică de stat. 
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 A fost format Comitetul Siguranţei Publice, condus de Ro-
bespierre, care şi-a pus scopul ca, prin represii şi frică, să 
organizeze o nouă ordine publică, un nou stat, cu noi legi şi 
o nouă morală. Totodată, teroarea trebuia să ajute noua re-
publică să reziste în faţa statelor regale din Europa. Teroarea 
a salvat Franţa de duşmanul extern, dar represiunile şi lupta 
politică s-a soldat cu executarea celor ce au organizat siste-
mul dat, precum s-a exprimat unul din liderii revoluţionari 
când a fost ridicat pe eşafod „revoluţia e ca zeul Uranis - îşi 
înghite propriii copii”. Începând cu această perioadă, în dic-
ţionare apare noţiunea de terorism.  

În secolul XiX, odată cu trezirea conştiinţei naţionale a 
popoarelor din Europa, apare  terorismul naţional, în mod 
special acesta se manifestă în italia, unde era o luptă crânce-
nă împotriva dominaţiei imperiului Austriac şi imperiului 
Francez. În perioada dată, este răspândit termenul de mafie 
(moarte Franţei, trăiască italia!). La început sub denumi-
rea de mafie se subînţelegea un om sărac, dar foarte isteţ. 
În sec. XiX mafie se numeau, în italia, grupările ce doreau, 
prin acţiuni de terorism, să izgonească din italia autorită-
ţile franceze şi austriece. Dar pe parcusul timpului, tenta 
politică a dispărut, transformându-se în una dintre prime-
le organizații de crimă organizată din Europa. Organizaţii 
teroriste se formează în Balcani, unde sârbii doreau să se 
elibereze de sub dominaţia otomană şi austriacă.

În imperiul Rus apare o nouă mişcare, sub denumirea de 
”narodovoliţi”, care insistau asupra unor reforme radicale în 
societatea rusă, însă guvernul rus a ignorat cerinţele noi ale in-
telectualităţii ruse. În anul 1879, în imperiul Rus apare prima 
organizaţie teroristă ”narodnaya Volya” (Voința Poporului).  

Această organizaţie era formată din intelectuali ruşi care 
doreau ca, prin asasinarea împăratului rus şi a unor func-
ţionari ruşi de rang înalt, să provoace în imperiul Rus di-
verse schimbări radicale. Au loc un şir de atentate la viaţa 
lui Alexandru al ii-lea, care s-au soldat cu omorârea împă-
ratului rus.  În acelaşi timp, a început un război acerb între 

organizațiile teroriste şi autorităţile de stat. Au fost omorâţi 
un şir de funcţionari ruşi. În ministerul de interne este for-
mată ”secţia iii specială” ce avea menirea să lupte cu organi-
zaţiile revoluţionare-teroriste. A fost creată o arhivă secretă. 
În perioada dată, la un nou nivel se dezvoltă lucrul cu agen-
tura, are loc infiltrarea unui număr mare de provocatori în 
rândul grupărilor teroriste. În perioada războiului ruso-
japonez, organizaţiile teroriste din Rusia erau finanţate de 
către guvernul japonez. Tot în acel timp, drept metodă a te-
rorii şi de influenţă asupra autorităţilor, devine dezordinea 
în masă, în special se remarcă aşa-numitele pogomuri, ce au 
avut loc pe întreg teritoriul imperiului Rus. 

La 28 iunie 1914, la Sarajevo, este asasinat arhiducele 
Franz Ferdinand şi soţia sa, ducesa Sophie Albina Chotek, 
de către extremistul sârb Gavrilo Princip, care era membrul 
grupării teroriste panslave ”Mâna neagră”. Acest act terorist 
a  provocat evoluţia unor evenimente ce au dus la izbucni-
rea primului război mondial, moartea a zeci de milioane de 
oamenii şi dispariţia de pe harta politică a trei imperii. 

Odată cu lovitura de stat din Petrograd, organizată de 
bolşevici în 1917, se formează statul sovietic. Teroriştii de 
ieri au venit la cârma statului, însă nu dispuneau de  expe-
rienţă în administrarea unui stat. Astfel, în fostul imperiu 
se începuse războiul civil. Pentru a se menține la putere, 
guvernul bolşevic a urmat exemplul revoluționarilor fran-
cezi din 1789 şi a inițiat o teroare totală. A fost organizată 
Comisia Extraordinară de luptă cu contrarevoluţia şi sa-
botajul, ce avea menirea ca, prin teroare, să fie exterminaţi 
toţi duşmanii puterii sovietice. În perioada dată, bolşevicii 
au început o teroare de care istoria nu a mai cunoscut. Se 
începuse o exterminare totală a celor ce erau bănuiţi în 
activităţi împotriva puterii sovietice. În războiul civil din 
fostul imperiu Rus, bolşevicii au lansat sloganul “Teroarea 
roşie va salva puterea sovietică!” care a pus începutul unor 
represiuni sălbatice şi formarea în societatea sovietică a 
unui concept care presupunea că teroarea sovietică este 
ceva benefic şi nobil.

Continuare în pag. 24
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În perioada dată, în Europa de vest îşi fac apariţia diver-
se organizaţii cu caracter terorist, în special acest lucrul se 
observă în irlanda, unde este formată Armata Republicană 
irlandeză - organizaţie naţionalistă ce şi-a pus drept scop ca, 
prin teroare, să distrugă sistemul administrativ britanic şi să 
formeze un stat irlandez independent. Lupta dintre  armata 
irlandeză şi autorităţile britance s-a intesificat odată cu în-
cheierea primului război mondial, când au fost demobilizaţi 
din forţele armate britanice un mare număr de ostaşi de etnie 
irlandeză. Au fost asasinaţi un număr mare de funcţionari 
englezi şi irlandezi ce colaborau cu autorităţile britanice.  În 
acelaşi timp, în armata irlandeză are loc o dezbinare, legată 
de ducerea tratativelor politice cu autorităţile britanice.

La sfârşitul anilor ̀ 20, în Europa începe mişcarea fascis-
tă. În italia, se formează partidul fascist în frunte cu Benito 
Mussolini, care privea terorismul ca pe o metodă de acapa-
rare a puterii de stat. 

 În Germania, se formează partidul naţional-socialist în 
frunte cu Adolf Hitler. noua formaţiune politică a început 
să promulge în societatea germană noi concepte ce erau le-
gate de rasa germană  superioară  şi dominarea mondială. 
naziştii germani, după modelul ideologiei sovietice, nu re-
cunoşteau religia creştină, nici morala şi nici valorile creşti-
ne, socotindu-le o invenţie a evreilor.  

Una din metodele de acaparare a puterii a devenit te-
roarea, care prevedea asasinarea persoanelor care prezen-
tau pericol. După modelul fasciştilor din italia, naziştii din 
Germania formează detaşamente de asalt, care se ocupau cu 
propaganda şi terorizarea oponenţilor politici. 

La sfârşitul anilor `30, terorismul devine o armă de lup-
tă a statelor ce doreau o dominaţie mondială. În special, în 
acest mod s-au remarcat Germania nazistă şi Uniunea So-
vietică. Serviciile speciale ale acestor state au organizat şcoli 
de pregătire a teroriştilor profesionali. Statul sovietic acorda 
ajutor diverselor partide socialiste din Europa ce aveau ca 
scop obţinerea puterii de stat, prin metode teroriste. E re-
marcabil faptul că, detonator al celui de-al Doilea Război 
Mondial, precum şi al Primului Război Mondial, a servit 
un act terorist. Guvernul nazist, dorind să aibă un motiv 
veridic de atac asupra Poloniei, a organizat o provocare la 
hotar cu aceasta. Un grup de terorişti, pregătiţi la centrele de 
instruire ale serviciilor speciale germane, îmbrăcaţi în uni-
forme militare ale forţelor militare polone, au atacat o staţie 
de radio germană la hotar cu Polonia. În urma atacului dat, 
toţi teroriştii au fost omorâţi, dar această provocare a servit 
drept motiv de începere a războiului.

Odată cu cel de-al Doilea Război Mondial, strategiile şi 
tacticile de efectuare a actelor teroriste au cunoscut un nou 
avânt. Terorismul era privit ca o armă efectivă ce poate să-i 
aducă inamicului pagube materiale, umane şi o destabilizare 
şi frică în societate. În perioada dată, în Germania au fost 
formate unităţi de elită, ce aveau ca scop principal lupta cu te-
rorismul, dar şi efectuarea actelor teroriste. După încheierea 
războiului, terorismul îşi are continuare în diverse organizaţii 
cu caracter social sau naţionalist, ce erau implicate în Războiul 
Rece. În 1970, în italia s-a format organizaţia teroristă „Brigă-
zile Roşii”, care urmărea scopul de a  porni în ţară o revoluţie 
socială şi ieşirea statului italian din Alianţa nord Atlantică.  
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„Brigăzile Roşii” au efectuat un şir de atentate asupra politicie-
nilor, au asasinat jurnalişti care condamnau teroarea făcută de 
aceşti radicali. În anii `80 această organizaţie s-a dezmembrat.

noi organizaţii teroriste, cu tentă religioasă, au apărut 
în lumea musulmană. Un imbold, ce a condus la  formarea 
rapidă a organizaţiilor teroriste musulmane, a prezentat for-
marea statului israel şi invazia trupelor sovietice în Afganis-
tan. Odată cu începerea războiului în Afganistan, în Pakistan 
se formează baze de pregătire a detaşamentelor „opoziţiei 
unite”, ce luptau împotriva trupelor sovietice. Aceste tabere 
militare au stat la baza formării, în 1988, a organizaţiei tero-
riste Al-Qaeda. Fondatorii acesteia sunt Osama bin Laden şi 
Abdullah Azzam. Organizaţia dată prezintă curentul religios 
sunit al lumii musulmane. Principalul scop al său constă în 
formarea unui califat islamic, unde conducătorii religioşi să 
fie şi şefii statului. După plecarea trupelor sovietice, organi-
zaţia dată s-a implicat în luptele ce aveau loc în Afganistan, 
dintre deferite grupări ce controlau Afganistanul. Odată cu 
invazia trupelor irakiene în Kuweit, Al-Qaeda i-a propus şe-
icului Arabiei Saudite ca combatanţii să vină în  apărarea sta-
tului, dar a primit refuz. Venirea trupelor americane în Ara-
bia Saudită a fost primită de liderii Al-Qaeda ca o pângărire 
a centrelor lumii musulmane Mecca şi Medina. Gruparea a 
început efectuarea unor acte teroriste împotriva ambasade-
lor şi reprezentanţelor americane, în special se remarcă ata-
cul asupra ambasadelor americane din Kenya şi Tanzania.

În 1998, organizaţiei i se atribuie categoria de organiza-
ţie teroristă. La 11 septembrie 2001, după atacurile teroriste 
din SUA, organizaţia este nevoită să se confrunte cu o coa-

liţie internaţională antiteroristă în frunte cu SUA. La 2 mai 
2011, Osama bin Laden, în urma unei operaţiuni a trupelor 
speciale americane, este lichidat. Actualmente, reprezentan-
ţii organizaţiei date participă la crearea statului islamic în 
Siria şi irak. Totodată, membrii acestei grupări duc lupte în 
Afganistan şi efectuează lucrări de formare a unor grupări 
în Europa. O altă organizaţie teroristă islamică s-a format 
în 1987, cu denumirea de HAMAS. Ca bază de formare au 
servit organizaţiile cu denumirea „Fraţii Musulmani”, ce 
şi-a pus ca scop eliberarea teritoriilor arabe ocupate de isra-
el. Primul conducător al ei a fost şeicul Ahmed Yassin, care 
dorea să formeze un stat arab independent în Palestina. În 
organizaţie activau două curente: unul politic, care era îm-
potriva actelor teroriste şi doreau ca, prin implicarea orga-
nizaţiilor internaţionale, să impună israelul să se retragă din 
teritoriul ocupat, şi aripa radicală, care dorea ca tratativele 
politice să se ducă prin efectuarea actelor teroriste. Ca rezul-
tat, o parte din state au recunoscut ca fiind teroristă numai 
aripa radicală a Hamasului. 

E de remarcat faptul că, în sec. XXi, odată cu invenţia 
noilor tehnologii şi procesul de globalizare, terorismul a 
devenit o armă efectivă în mâna diverselor organizaţii ra-
dicale, tacticile şi strategiile în războaiele contemporane 
deosebindu-se de cele precedente. Un rol important îl are 
teroarea, care are ca obiectiv să destabilizeze şi să semene 
frică în societatea inamicului, dar, totodată, este folosită de 
regimurile totalitare pentru a lichida concurenţii politici şi 
să menţină cetăţenii în supunere. De aceea, istoria teroris-
mului, în continuare, va fi completată cu noi pagini.
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mai

cavalerii spaţiilor cereşti

Ziua de 27 mai e semnificativă pentru mai multe specialități din 
cadrul armatei, implicit pentru paraşutiştii militari. Anume la 

această dată, în anul 1993, militarii din Batalionul cu Destinație Spe-
cială “Fulger” au executat primele salturi cu paraşuta. Anume la aceas-
tă dată, aceştia îl omagiază pe idolul lor - generalul-maior Grigore 
Baştan, cel care a pus bazele paraşutismului militar european. Dânsul 
a revoluționat dezvoltarea acestei specialități militare în mod uimitor. 
Bunăoară, a sărit cu paraşuta de la 10000 m, cu o cădere liberă de 7000 
m - un record pentru acea vreme; a inventat două paraşute originale şi 
puternice, ce se află şi astăzi în dotarea armatei române, a pregătit mii de 
paraşutişti şi şirul poate continua. 

istoria impresionantă a acestei personalități l-a impulsionat pe 
scriitorul Tudor Țopa să scrie cartea ”Generalul revine acasă”. Lucra-
rea include o serie de detalii despre viața temerarului Baştan şi despre 
alte nume basarabene notorii, care au schimbat cursul istoriei aviatice, 
cum ar fi: Valentin Zarzăr, conducătorul saltului legendar transconti-
nental din 1929; Semion Şestacov, primul european poposit în SUA 
pe calea aerului; nadia Russo, eroina aviației militare, care în al ii-lea 
Război Mondial a evacuat răniți de pe linia întâi ş.a.

Prin această culegere, de fapt prin toate cele peste 70 de cărți pa-
triotice, despre război, publicistul Tudor Țopa, deținător al „Ordinului 
Republicii”, ne provoacă să ridicăm capul sus, să trăim cu verticalitate şi 
să avem curajul de a crea o istorie proprie, demnă de urmat.

papagal – pasărea soarelui,  
simbol al călăuzii spirituale

Să reținem ultima zi a primăverii ca Ziua 
mondială a papagalilor. Ce legătură are 

pasărea cu armata? Ei bine, ştiați că papaga-
lii au fost folosiți în Primul Război Mondial 
pentru că au o capacitate auditivă uimitoare? 
Aceşti mici soldați cu pene detectau orice 
aeronavă cu mult înainte ca oricare om, la o 
distanță de peste 30 km.

Unul din papagali şi anume un macau 
militar (Ara militaris), a cunoscut Războiul 
ii Mondial şi este încă în viață. E vorba de 
Charlie, animalul de companie al lui Chur-
chill, care a trecut de 121 de ani. Din păcate, 
acesta nu mai poate vorbi decât câteva cuvin-
te, respectiv nu putem şti ceea ce a văzut în 
timpul războiului.

nu poate vorbi nici Rika, dar nu din cauza 
bătrâneții, ci pentru că e femelă, or, dintre pa-
pagalii Corella, vorbitori sunt doar masculii, 
ne-a spus  locotenent-colonel Lilian Stoicov, 
şef Serviciu de asistență externă, J4: „Rika se 
află în familia noastră mai bine de 2 ani şi am 
procurat-o pentru ca să-i învățăm pe copii să 
aibă grijă de cineva. În această primăvară, ea 
ne-a bucurat cu 4 ouă, dar pentru că e fără 
pereche, ele nu pot avea viață.” Pentru o în-
grijire eficientă, ofițerul a studiat mult despre 
papagali, în special, despre specia Corella, 
care în sălbătăcie poate trăi până la 7-8 ani, 
iar în condiții de casă - circa 17 ani.
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Rubrică realizată de Liuba VICoL

puţin despre drone şi armată

A apărut faimos şi a devenit po-
pulară în scurt timp. Mai mult, 

s-a ales şi cu o zi, sărbătorită de mai 
multe țări, în acest an pe 2 mai - ziua 
Internațională a Dronei. Deşi acest 
dispozitiv are rădăcini încă din perioa-
da Primul Război Mondial, utilizarea 
lui în prezent este mai mult comercială, 
dar  atenție! pentru utilizarea lor, este 
nevoie de acordul implicit al Ministe-
rului Apărării – scrie, negru pe alb, în 
art. 4 al Legii nr. 143 privind controlul 
spațiului aerian. Posesorii aeronavelor 
fără pilot pot obține avizul gratuit în 
termen de 10 zile lucrătoare şi se oferă 

pentru un singur survol. Până în pre-
zent, au fost recepționate în jur de 50 
cereri, unele fiind refuzate, pe motiv 
că nu s-au respectat condițiile Legii nr. 
245 din 27-11-2008 cu privire la secre-
tul de stat, a relatat locotenent-colonel 
Andrei Corcimit, şef Secție apărare an-
tiaeriană şi aviație, J3 Direcție operații.

Ce se întâmplă în cazul unui zbor 
fără permisiune? Militarii Armatei 
naționale au dreptul să utilizeze mij-
loacele de foc, aspect prevăzut în Le-
gea nr. 147 din 14-07-2017, art. 21- 
(1): Militarii Armatei Naţionale aplică 
armamentul convențional din dotare... 

împotriva aparatelor de zbor fără pilot 
care survolează obiectivele militare şi 
zonele militare restricţionate. 

Codul aerian, publicat acum un an, 
prevede şi alte restricții bine de ştiut, iar 
pentru comoditatea solicitanților, se ela-
borează un soft în care să fie indicate zo-
nele permise şi interzise pentru pilota-
rea dronelor, proiect la care participă şi 
reprezentanți ai Ministerului Apărării. 

 Ca fapt divers, Europa este lider 
în domeniul dronelor civile, iar Sta-
tele Unite ale Americii - în utilizarea 
aeronavelor pilotate de la distanță în 
operațiuni militare.
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              Îţi doreşti  
              o carieră militară de succes?

Înscrie-te acum la academia militară  
a Forţelor armate „alexandru cel Bun”,  

unica instituţie de învăţământ militar superior  
din ţară, la una dintre specialităţile: 

- infanterie, 
- artilerie ,
- comunicaţii şi informatică.  

                 aVaNtaJe: 
- studiile, cazarea, echipamentul  
şi hrană sunt oferite gratuit; 
- acordarea gradului militar primar  
„locoteNeNt”;
- permis de conducere categoria  
“B”, “c” ;
- loc de muncă garantat.

adresa: 
md-2023,  
mun. chişinău,  
str. Haltei, 23
telefoane de contact: 

022-822-716;   
022-822-700; 
079771853;    
079708598.

www.academy.army.md


