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Cooperare exemplară  
la „Sea Breeze 2018”

        Experienţă nouă, multă-multă adrenalină, 
interoperabilitate şi, desigur,  
prietenii care rezistă în timp – de toate au 
avut parte militarii Armatei Naţionale,  
care au revenit recent din Ucraina, unde au 
participat la exerciţiul multinaţional  
de menţinere a păcii „Sea Breeze 2018”.
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Plec, mândruţo,  
la Armată...
Recruţii au păşit pe calea camaraderiei

Pasul decisiv spre epoleţi 
Să deprinzi arta militară la Academia 
Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel 
Bun” (AMFA), a devenit deja o prioritate 
pentru cei ce aspiră la o carieră cu epoleţi. 
Candidaţii la studii au susţinut testul 
de admitere la pregătirea fizică.
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Un pas spre unitate
Primele legitimaţii de tip nou au fost 
înmânate veteranilor

În cadrul unei ceremonii desfăşurată la 
Centrul de Cultură şi Istorie Militară, ministrul 
Apărării Eugen Sturza, ministrul Afacerilor 
Interne Alexandru Jizdan şi directorul 
Serviciului Informare şi Securitate Vasile 
Botnari au înmânat unui grup de veterani de 
război primele legitimaţii de tip nou.
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Comitetului militarilor 
basarabeni - reper 
al demnităţii naţionale 
101 de ani de la formarea Comitetului 
executiv central moldovenesc  
al Sfatului de Deputaţi ai Soldaţilor,  
Ofiţerilor şi Marinarilor (1917)

Femeile promovează 
pacea şi securitatea
Se zice că armata e şcoala bărbăţiei în 
care se educă adevăratele caractere. 
Acest stereotip înrădăcinat în conştiinţa 
multora pierde tot mai mult teren. Şi dacă 
înainte să-ţi aperi Patria era o chestiune 
pur masculină, acum femeile se implică 
tot mai mult în această meserie nefirească 
sexului slab.  
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În faţa legislatorilor, domnul Eugen sturza, ministrul 
Apărării al republicii moldova, a menţionat că ela-

borarea actului este o măsură ce reflectă efortul de adaptare 
strategică a ţării la provocările mediului de securitate regio-
nal şi internaţional. În context, structura naţională de apăra-
re a iniţiat cu asistenţa experţilor naţionali şi internaţionali 
un amplu proces, menit să creeze premizele procesului de 
reformă. ministrul Apărării a ţinut să menţioneze că strate-
gia naţională de apărare este documentul de politici care sta-
bileşte modalitatea de realizare a funcţiilor statului în scopul 
apărării naţionale şi presupune consolidarea, modernizarea 
şi dezvoltarea sistemului naţional de apărare în corespunde-
re cu interesele naţionale ale republicii moldova. Totodată, 
documentul defineşte contextul strategic  al mediului de se-
curitate, oferă o descriere a situaţiei curente cu identifica-
rea riscurilor şi ameninţărilor pe dimensiunea de apărare şi 
expune în viziune strategică obiectivele politicii de apărare, 
căile şi resursele necesare pentru realizarea acestora. 

În opinia şefului structurii naţionale de apărare, una din 
premisele de bază porneşte de la faptul că apărarea are un 
caracter complex şi multidimensional care depăşeşte sfe-
ra de responsabilitate a ministerului Apărării. strategia îşi 
propune instituirea unui mecanism internaţional, unitar şi 
coerent de planificare şi implementare a politicii de apărare 
în care instituţiile de stat vor avea atribuţii specifice dome-
niului de activitate. strategia naţională de apărare urmăreşte 
şi  consolidarea mecanismului de conlucrare instituţională 
care presupune sincronizarea eforturilor şi resurselor tutu-
ror instituţiilor statului, menţinerea unui sistem de apărare, 
capabil să facă faţă provocărilor de orice natură.

Un alt detaliu menţionat este faptul că procesul de elabo-
rare a strategiei naţionale de apărare s-a bazat pe o strategie 
participativă, fiind antrenaţi toţi actorii implicaţi direct sau 
tangenţial în reforma sistemului naţional de apărare. An-
terior, printr-un decret la preşedintelui republicii moldo-
va s-a constituit o comisie ce urma să lucreze la elaborarea 
strategiei, iar aceasta la rândul său a creat un grup de lucru 
interdepartamental, format din reprezentanţi ai 23 de insti-
tuţii cu atribuţii în domeniul apărării – consiliul suprem de 
securitate, Parlament, Guvern, autorităţi publice centrale şi 
locale, societate civilă şi mediul academic. În baza algorit-
mului de activitate al comisiei şi grupului au fost organizate 
un şir de şedinţe de lucru în cadrul cărora a fost elaborat 
proiectul strategiei şi planul de implementare a acesteia. 
Adiţional, au fost antrenaţi experţi internaţionali implicaţi 
în proiectarea documentelor strategice în domeniul securi-
tăţii şi apărării. Pentru reflectarea obiectivă a tuturor efor-
turilor în domeniul apărării, strategia naţională de apărare 
menţionează şi implementarea Programului armata profe-
sionistă, iar acesta se subscrie şi asigură resursele strategiei 
pentru faza iniţială a acesteia. 

conform ministrului Apărări, implementarea strategiei 
naţionale de apărare se va produce în mod etapizat în con-
formitate cu planul de acţiuni şi în raport cu alocările bu-
getare, urmărindu-se utilizarea cât mai eficientă a acestora, 
iar monitorizarea va fi efectuată de Parlament, Preşedinţie 
şi Guvern. Per ansamblu, asigurarea se va efectua atât din 
contul bugetelor de stat, cât şi din contul programelor şi 
proiectelor comune dezvoltate cu partenerii externi. Prio-
ritate va avea menţinerea capacităţii operaţionale a Armatei 
Naţionale, nucleul Forţelor Armate. Ulterior se urmăreşte 
creşterea alocărilor bugetare până la atingerea mediei euro-
pene în acest domeniu.

strategia naţională de apărare a fost criticată de deputaţii 
socialişti şi comunişti. Argumentul acestora e că prevederile 
ei sunt îndreptate împotriva rusiei. Un lucru e cert, aceasta 
nu derogă de la statutul de neutralitate al ţării, dimpotrivă 
vine să întărească acest deziderat, iar aluziile la retragerea 
trupelor ruseşti de pe teritoriul ţării noastre nu sunt decât 
o confirmare a celor enunţate anterior. referindu-se la pro-
iectul strategiei, până a fi supus votului majorităţii parla-
mentare, deputatul socialist Ghenadie mitriuc l-a calificat 
ca ”o nouă declaraţie de loialitate a majorităţii parlamentare 
faţă de stăpânii lor occidentali, precum şi o manifestare a po-
liticii antiruse”.

În replică deputatul democrat marian Lupu a specifi-
cat faptul că punctul forte al strategiei îl constituie anume 
statutul de neutralitate al ţării, iar măsurile fixate în ea vor 
duce anume la fortificarea acestui statut care este unul cheie 
pentru ţara noastră. 

călăuzindu-se de prevederile strategiei naţionale de 
apărare, ministerul Apărării urmează să vină în continuare 
cu o serie de proiecte de acte normative, menite să îmbună-
tăţească calitativ sistemul de apărare al ţării.

Maior Sergiu LECA

Parlamentul a aprobat 
Strategia naţională de apărare  
pentru anii 2018-2021
n Cu o majoritate de voturi Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Stategia 

naţională de apărare şi planul de acţiuni privind implementarea acesteia pentru 
anii 2018 – 2021. Aprobarea actului normativ, atât de necesar statului şi principalei 
structuri de apărare a ţării, a fost precedat de lungi polemici în societate şi discuţii 
publice. Totul porneşte de la importanţa şi sensibilitatea subiectului, cât şi părerile 
contradictorii ale diferitor actori politici. Etapa discuţiilor a fost epuizată, având 
ca finalitate un concept unic aprobat la nivel de ţară în problema ce vizează 
apărarea naţională. E clar că pe marginea actului respectiv încă vor mai exista 
păreri contradictorii, dar fiecare îşi are dreptul la opinia proprie în contextul în 
care societatea democratică admite pluralismul de idei.

Strategia naţională de apărare urmăreşte şi 
consolidarea mecanismului de conlucrare institu-
ţională care presupune sincronizarea eforturilor şi 
resurselor tuturor instituţiilor statului, menţinerea 
unui sistem de apărare, capabil să facă faţă provo-
cărilor de orice natură.
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n Guvernul Republicii Moldova a 
demarat în ultima perioadă o serie 
de reforme menite să contribuie la 
sporirea protecţiei sociale a milita-
rilor şi membrilor familiilor lor. Graţie 
acestor măsuri militarii vor primi 
locuinţă de serviciu pe perioada 
aflării în serviciu militar, cei neasi-
guraţi cu spaţiu locativ vor putea 
solicita o îndemnizaţie din partea 
statutului pentru închirierea unei 
locuinţe în mărimea unui salariu de 
funcţie, urmează să se stabileas-
că un sistem de salarizare care ar 
face serviciul militar mai atractiv 
etc. Şi cel mai important cei care 
nu dispun de o locuinţă proprie pot 
aplica la Programul de stat „Prima 
casă”. Se speră că în aşa fel se va 
menţine în serviciul militar perso-
nalul calificat, iar profesionalizarea 
Armatei Naţionale va fi realizată în 
termeni proximi, fiind capabilă să 
se ralieze armatelor moderne.

În opinia colonelului Gleb coca, şef interimar J8 direc-
ţia management financiar al marelui stat major al Armatei 
Naţionale, aspectul salarizării este unul foarte important 
pentru a aplicarea la program, iar solicitatul ar trebui să 
dispună de un minimum financiar. varianta pozitivă e că 
mărimea salariului angajaţilor noştri permite aplicarea la 
programul de stat. spre comparaţie, în structurile priva-
te foarte multe salarii se achit în plic. Anume, din cauza 
acestui aspect mulţi tineri nu sunt eligibili pentru a aplica 
la program.

Pentru militari ar fi mai oportună aplicarea la Progra-
mul “Prima casă 2” şi “Prima casă 3”. reieşind din cele ex-
puse anume la aceste două aspecte şi vom face referire. 

căpitan vitalie cojocari, specialist principal direcţia 
juridică a marelui stat major al Armatei Naţionale specifică 
că “Prima casă 2” este destinat bugetarilor care pot beneficia 
de jumătate din valoarea creditului ipotecar. Pentru a pu-
tea aplica la program persoana trebuie să întrunească nişte 
criterii de eligibilitate. Şi anume: să nu fi procurat anterior 
o locuinţă prin intermediul Programului;  să aibă vârsta de 
până la 45 de ani;  să fie cetăţean al republicii moldova, an-
gajat în republica moldova, şi să dispună de venituri din 
surse oficiale; mărimea ratei lunare pentru achitarea cre-
ditului ipotecar, plus dobânda şi comisionul de garantare, 
să nu depăşească 50% din veniturile oficiale nete cumula-
tive ale beneficiarului şi/sau ale familiei acestuia, precum şi 
ale rudelor de gradul i a benefeciarului şi /sau ale soțului/
soției acesteia; să contribuie cu cel puţin 10% din preţul de 
procurare a locuinţei; să nu deţină în proprietate exclusi-
vă sau împreună cu alţi membri ai familiei o locuinţă cu o 
suprafaţă locuibilă de peste 9 m2 pentru fiecare membru al 
familiei în decursul ultimelor 12 luni pînă la data solicitării 
creditului ipotecar şi să nu aibă în derulare un credit ipote-
car pentru procurarea unei locuinţe. se consideră eligibilă şi 
persoana care deţine, în proprietate exclusivă sau împreună 
cu alţi membri ai familiei, o locuinţă, indiferent de suprafaţa 
acesteia, într-un sat (o comună), dobândită prin moştenire 
sau donaţie; locuința este dată în exploatare şi înregistrată 
în registrul bunurilor imobile.

Totuşi, pentru ca statul să-ţi ofere acea compensaţie din 
valoarea creditului ipotecar solicitantul trebuie să activeze 
cel puţin un an cumulativ în cadrul autorităţilor/instituţii-
lor publice fără întreruperi, să nu-i fie fost aplicate sancţiuni 
disciplinare pe parcursul ultimului an de activitate şi să nu 
aibă suspendat raportul de serviciu în legătură cu aflarea în 
concediul de îngrijire a copilului, a unui membru bolnav al 

familiei, a copilului cu dizabilităţi sau ca urmare a partici-
pării la diverse forme de dezvoltare profesională organizate 
la iniţiativa ori în interesul autorităţii publice/instituţiei pu-
blice, pentru o perioadă de cel mult un an. 

compensaţia se va acorda pentru acoperirea parţială a 
cheltuielilor pe care le suportă beneficiarul pentru achita-
rea creditului ipotecar în cadrul Programului de stat „Pri-
ma casă”. costul locuinţei pentru care pot fi acordate com-
pensaţii din buget nu poate depăşi 600 mii lei, iar volumul 
compensaţiei acordate din bugetul de stat unui beneficiar se 
calculează în mărime de 50% din suma creditului ipotecar. 
compensaţia va fi transferată lunar de la aprobarea cererii 
pentru finanţare pînă la finalizarea perioadei de rambursare 
a creditului ipotecar, iar în cazul stingerii anticipate a cre-
ditului ipotecar, oferirea compensaţiei încetează de la mo-
mentul achitării de către beneficiar a ultimei rate.

Pentru a fi beneficar al Programului de stat “Prima 
casă 3”, solicitantul trebuie, în primul rând, să aplice la 
“Prima casă 2”. “Prima casă 3” este o oportunitate pentru 
persoanele care au mai mulţi copii. Astfel, pentru fami-
liile care au un copil, statul acordă o compensaţie supli-
mentară de 10%, pentru doi copii – 25%, trei copii – 50%, 
patru şi mai mulţi copii – 100%. Plăţile ar urma să fie 
efectuate pe parcursul a 18 ani de la contractarea credi-
tului ipotecar.

Reforma versus beneficii

Probabil, cea mai aşteptată reformă promovată de gu-
vernare este oferirea posibilităţii aplicării la Progra-

mul de stat “Prima casă”. Pentru militarii şi funcţionarii 
ministerului Apărării şi Armatei Naţionale problema 
asigurării cu spaţiu locativ propriu este una stringentă.  
situaţia devine şi mai alarmantă după demobilizare din 
serviciul militar activ sau pensionarea conform limitei de 
vârstă. Fiecare îşi doreşte o locuinţă proprie, un prim în-
ceput care îl va putea transmite prin moştenire urmaşilor, 
cât şi evitarea situaţiei când eşti nevoit să te muţi de la o 
gazdă la alta. Acest discomfort provoacă o nesiguranţă în 
ziua de mâine şi viitorul tău. 

Programul de stat “Prima casă” ar urma să constituie 
acea garanţie care ne-ar putea asigura viitorul. Pentru cei 
circa 900 de solicitanţi ai structurii militare naţionale, care 
nu dispun de un spaţiu locativ propriu, ar constitui colacul 
de salvare. Totuşi, persoanele se tem de riscurile care pot 
interveni. sunt mulţi din cei care aşteaptă cum vor fi lucru-
rile după ce vor aplica alţi solicitanţi la program.  

conform datelor recensământului din 2018 la nivel de 
ţară în jur de 80 de mii de familii stau cu chirie. Posibilită-
ţile programului sunt însă mult mai limitate. Aici trebuie 
să menţionăm faptul că ministrul Finanţelor octavian 
Armaşu a vorbit de cifra de 10 mii de posibili beneficiari, 
dar nu a specificat concret perioada. Aşa că, aplicarea mai 
rapidă la program creşte şansele solicitantului de a avea 
sorţi de izbândă.

Continuare în pag. 6



7Iulie  2018

n Guvernul Republicii Moldova a 
demarat în ultima perioadă o serie 
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ministrul Apărării Eugen sturza i-a felicitat pe cei 54 
de veterani din cadrul structurilor de forţă cu ocazia 

primirii noilor legitimaţii şi le-a mulţumit pentru curajul, 
bărbăţia şi sacrificiul demonstrat în acţiunile de luptă. 

„Voi sunteţi cei care aţi scris o bună parte din istoria aces-
tei ţări. Ne-am adunat să consfinţim aceasta printr-un act, o 
legitimaţie de tip unic care o vor deţine toţi veteranii, indife-
rent de conflictele armate în care au participat. Această legi-
timaţie este un prim pas, urmează să întreprindem măsuri 
pentru a vă asigura acea protecţie socială pe care o meritaţi 
cu toţii”,  a subliniat ministrul sturza.

Totodată, Eugen sturza a chemat toţi veteranii la uni-
tate şi a subliniat faptul că faptele bune devin posibile doar 
prin camaraderie şi colaborare reciproc avantajoasă. mi-
nistrul Apărării a apreciat activitatea comisiei interdepar-
tamentale, condusă de ministerul Apărării, care a elaborat 
cadrul legal în domeniul respectiv şi a pus în aplicare pre-
vederile acestuia. 

Potrivit colonelului (r) Anatolii cociug, consilierul 
ministrului Apărării pe problemele veteranilor, primele 
54 de legitimaţii de tip nou au fost înmânate eroilor acţi-
unilor de luptă din Afganistan, combatanţii care au luptat 
pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei 
republicii moldova, precum şi veteranilor acţiunilor de 
luptă din alte state. 

„În conformitate cu hotărârea Guvernului a demarat 
procesul de schimbare şi înmânare a legitimaţiilor veteranilor 
de război, indiferent de tipul de conflict la care au participat. 
Graţie eforturilor depuse s-a reuşit ca toate categoriile de ve-
terani să dispună de o legitimaţie de tip unic. Deja nu mai 
contează dacă în perioada celui de-al doilea război mondial 
au luptat de partea armatei române, sovietice, sunt veterani 
ai războiului din Afganistan, raioanele de est ale Republicii 
Moldova sau în alte conflicte în diferite perioade. Iniţiativa 

de a preciza numărul exact al veteranilor de război şi de a li 
se elibera tuturor o legitimaţie unică a aparţinut veteranilor 
războiului din Afganistan. Această intenţie a prins contur şi a 
fost susţinută ulterior şi la nivel guvernamental”, precizează 
colonel (r) cociug.

Procesul de schimbare a legitimaţiilor urmăreşte în sine 
şi scopul de evaluare a numărului real de veterani. schim-
barea legitimațiilor de veteran de război de model vechi cu 
cele de model nou se va realiza în perioada 1 aprilie 2018-31 
decembrie 2020. 

Locotenent major Tatiana BARIŢCHI

Un pas spre unitate

n Cei care au trecut prin calvarul războiului, fiind gata să-şi apere Patria chiar 
şi cu preţul propriei vieţi, au primit legitimaţia de veteran de război de model 
nou. În cadrul unei ceremonii desfăşurată la Centrul de Cultură şi Istorie Militară, 
ministrul Apărării Eugen Sturza, ministrul Afacerilor Interne Alexandru Jizdan şi 
directorul Serviciului Informare şi Securitate Vasile Botnari au înmânat unui grup 
de veterani de război primele legitimaţii de tip nou. Acesta urmează să fie actul 
oficial ce confirmă statutul juridic al veteranului de război şi drepturile acestuia 
conform legislaţiei în vigoare. 

Primele legitimaţii de tip nou au fost înmânate veteranilor

suma  
creditului  

în euro

suma  
creditului 

 în lei
Plata lunară
Prima casă 1

Plata lunară 
Prima casă 2

Plata lunară Prima 
casă 3 (4 copii) 

(estimativ)

Venitul necesar 
pentru  

calificare la credit

15384 300 000 2039 1589 1139 4078 lei

20512 400 000 2719 2119 1519 5438 lei

25 641 500 000 3398 2648 1898 6796 lei

30769 600 000 4078 3178 2278 8156 lei

35897 700 000 4758 4758 2658 9516 lei

asPect FiNaNciar

Suma inițială la contractarea creditului (Pentru apartament de 600 000 lei):
Comision 5400 lei, Asigurare 600 de lei pe an, Servicii juridice  - 6000 lei,
Evaluarea apartamentului – 1000 lei ,  
Total  - 13 000 lei.  Suplimentar – prima rata de 60 000 lei 

Printre avantajele acestui program compensate de stat 
ar putea fi menţionat faptul că solicitantul contribuie doar 
cu 10%, comparativ cu rata minimă care o înaintează băn-
cile pentru creditele ipotecare – minim 25%. Un alt aspect 
ar fi şi cel legat de faptul că prin hotărâre de guvern au 
fost reduse anumite plăţi pentru înregistrarea imobilului. 
Nu mai puţin important este plafonarea de către Guvern a 
comisionului băncilor pentru cei care aplică prin interme-
diului programului la doar 1%. Aici, am mai putea adăuga 
şi faptul că comisionul pentru creditul ipotecar pentru be-
neficiarii programului este în jur de 6%.

Trebuie, să menţionăm faptul că printre angajaţii 
structurii militare naţionale deja avem primii beneficiari 
care au aplicat la program şi locuiesc în propria locuin-
ţă. sunt foarte mulţi care intenţionează să aplice, dar încă 
analizează oportunităţile şi studiază piaţa. Unii dintre 
aceştia ar vrea să aplice, dar pentru moment nu au adu-
naţi acei 10 % din valoarea imobilului. Principalul e că a 
apărut oportunitatea de a avea o locuinţă proprie şi vedem 
acea luminiţă la capătul tunelului.

Pentru fiecare dintre dumneavoastră există o şansă! 
Principalul mai mult curaj şi încredere!

Continuare din pag. 5
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n Una din priorităţile conducerii Ministerului Apărării este intensificarea 
participării militarilor Armatei Naţionale în operaţiuni de menţinere 
a păcii. Acest obiectiv poate fi realizat doar prin instruire complexă 
atât în Republica Moldova, cât şi peste hotarele ei, cu utilizarea celor 
mai bune tehnici testate în teatrele de operaţii internaţionale. Iată de 
ce, ofiţerii şi subofiţerii Armatei Naţionale participă anual la exerciţii 
multinaţionale de menţinere a păcii, în cadrul cărora se antrenează cu 
militarii altor armate. Astfel, aceştia acumulează experienţă, însuşesc 
de la colegii lor cele mai moderne practici şi, în acest mod, îşi testează 
interoperabilitatea. 

cel mai recent exemplu este detaşarea unui contingent 
format din 80 de militari la exerciţiul „sea breeze 

2018” din Ucraina, unde republica moldova participă 
din 2007. 

de ce este importantă antrenarea militarilor noştri în 
exerciţii de acest gen? În primul rând, pentru că vorbim de o 
experienţă unică pentru tinerii militari profesionişti de a se 
afla într-un mediu multinaţional şi de a învăţa cum să acţio-
neze împreună cu militari din 18 ţări. În al doilea rând, pot 
şi militarii Armatei Naţionale, la rândul lor, să demonstreze 
pregătirea de care dispun şi s-o împărtăşească cu semenii 
lor.  Şi asta pentru că structura de apărare a ţării noastre 
dispune de potenţial uman bine-pregătit, instruit la cele mai 
înalte standarde, apreciat de oficiali din cadrul organizaţi-
ilor internaţionale. În al treilea rând, este o posibilitate de 
a stabili relaţii de prietenie şi de a învăţa şi a practica un 
limbaj unic, utilizat în misiuni internaţionale. 

În acest an, de o astfel experienţă au avut parte 76 de 
ofiţeri şi subofiţeri din brigada „Ştefan cel mare” şi batalio-
nul 22 de menţinere a păcii, care au fost dislocaţi la centrul 
de instruire shirokiy Lan din regiunea mykolaiv şi patru 
ofiţeri din marele stat major, care au activat în cadrul sta-
tului major al exerciţiului din oraşul odesa şi pe nava ame-
ricană Uss mount Whitney.

Este important să menţionăm că militarii Armatei Naţi-
onale s-au deplasat în Ucraina cu 15 unităţi de tehnică mili-
tară de tip hmmWv, acestea fiind implicate ulterior în exe-
cutarea misiunilor prevăzute în scenariu, cum ar fi:  acţiuni 
de verificare la punctul de control mobil, patrulări, trageri 
de luptă şi acţiuni de îmbarcare şi debarcare de pe navă. 

În premieră, militarii Armatei Naţionale au fost implicaţi şi 
la acţiunile de desantare din elicopter de la înălţimi mici, fiind 
instruiţi de ofiţeri şi subofiţeri din Forţele Navale ale Ucrainei.

Toate aceste experienţe, însuşite împreună cu militari 
din bulgaria, marea britanie, italia, Grecia, Georgia, da-
nemarca, Estonia, canada, Lituania, republica moldova, 
Norvegia, românia, Polonia, statele Unite, Turcia, Ucraina 
şi suedia, au avut un singur scop – creşterea interoperabili-
tăţii, acumularea experienţei şi pregătirea pentru operaţiuni 
de menţinere a păcii cu mandat internaţional. 

Totuşi, cea mai importantă lecţie învăţată pentru noi, 
militarii Armatei Naţionale, dar şi cetăţenii republicii mol-
dova, este că dacă vrem să contribuim la stabilizarea păcii în 
diferite ţări ale lumii, avem nevoie de pregătire, pregătire pe 
care o putem obţine doar în cadrul exerciţiilor multinaţio-
nale, acolo unde se testează cu adevărat interoperabilitatea 
şi se aplică cele mai moderne practici. Practici pe care noi 
nu avem posibilitatea întotdeauna să le însuşim acasă. 

Experienţă nouă, multă-multă adrenalină, interoperabilitate şi, desigur,  
prietenii care rezistă în timp – de toate au avut parte militarii Armatei Naţionale,  
care au revenit recent din Ucraina, unde au participat la exerciţiul multinaţional  

de menţinere a păcii „Sea Breeze 2018”
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Totuşi, militarii noştri detaşaţi la sea breeze 2018 au re-
uşit să demonstreze un nivel înalt de pregătire la îndeplini-
rea misiunilor stabilite, lucru confirmat şi de comandantul 
contingentului, maiorul Grigore Adam. „Militarii moldoveni 
au reuşit să impresioneze prin cunoştinţe temeinice, abilităţi şi  
dedicaţie faţă de misiunile stabilite în conformitate cu scenariul 
exerciţiului. Unii dintre ei au avut rolul de instructori, în special 
la acordarea ajutorului medical”, a menţionat maiorul Adam.

Toate aceste performanţe nu ar fi putut fi obţinute fără o 
comunicare şi cooperare eficientă între militarii dintre contin-
gentele participante la exerciţiu, spune Grigore Adam. 

ofiţerii şi subofiţerii moldoveni au avut posibilitatea, în 
acest sens, să interacţioneze cu militari din sUA, Ucraina şi 
Georgia, de la care au preluat cele mai moderne practici de 
operare în diverse situaţii, pe care cu siguranţă le vor pune în 
aplicare în Armata Naţională. În opinia plutonierului major 
Eugeniu savciuc, a învăţa din experienţa militarilor altor ar-
mate, mult mai avansate la capitolul pregătire şi posibilităţi 
financiare, constituie un avantaj pentru Armata Naţională, în 
general, şi pentru fiecare dintre camarazii noştri, în particular. 
„Participarea noastră la „Sea Breeze 2018” este foarte benefică 
pentru Armata Naţională, deoarece noi învăţăm din experienţa 
colegilor din alte ţări, pe care putem s-o implementăm la noi. 
Astfel, putem evolua ca armată, ca militari profesionişti”, a spe-
cificat Eugeniu savciuc. 

Şi pentru conducătorii auto, care au participat la exerciţiu 
cu tehnica militară din dotare, prezenţa la aplicaţii internaţio-
nale în Ucraina, românia, Germania, bulgaria, constituie un 
mare avantaj în ceea ce priveşte pregătirea şi dezvoltarea capa-
bilităţilor operaţionale. „Prezenţa noastră la astfel de exerciţii ne 
oferă posibilitatea să ne antrenăm în condiţii practic reale. Noi, 
conducătorii auto, nu avem această şansă în fiecare zi. Un con-
ducător de vehicule militare trebuie să se obişnuiască să facă ma-
nevre în diverse situaţii, fie în localitate sau în poligon. Provocă-
rile sunt toate la fel, în special ceea ce ţine de acţiunile practice ale 
efectivului şi amplasarea corectă a maşinilor”, spune plutonierul 
adjutant ion herţa din batalionul 22 de menţinere a păcii. 

chiar dacă misiunile executate au fost diferite, rezultatul a fost 
unul – militarii noştri au reuşit să devină „mai bogaţi în cunoştinţe 
şi abilităţile” de care fiecare profesionist al Armatei Naţionale are 
nevoie. Nu a fost uşor, spune locotenentul major dorin Pereu, co-
mandant de companie în brigada de infanterie motorizată „Şte-
fan cel mare”, participant şi el la exerciţiu. „Am avut elemente de 
desantare de pe nava maritimă cu tehnica şi efectivul şi evacuarea 
de pe câmpul de luptă a efectivului cu elicoptere. Astfel de antrena-
mente presupun pregătire practică specială. A fost complicat, intere-
sant, dar efectivul a făcut faţă cu brio la toate misiunile. Desantarea 
de pe o corabie maritimă a fost ceva nou, inovator pentru noi. Mă 
bucur că efectivul a reuşit să deprindă tehnici utilizate de colegii din 
Ucraina”, povesteşte locotenentul major Pereu.

Locotenentul major oleg Tabanschi din brigada „Ştefan cel mare” a fost 
comandant de pluton în cadrul contingentului. misiunea plutonului său a 
constat în instalarea câtorva puncte de control mobil, verificarea deplasării 
tuturor persoanelor civile şi militare în aria de responsabilitate. „A fost o expe-
rienţă bună pentru mine şi plutonul de militari. Sunt sigur că vom putea pune 
în aplicare aceste lecţii în misiuni internaţionale, acolo unde toţi ne dorim să 
ajungem”, menţionează oleg Tabanschi. 

În cadrul contingentului Armatei Naţionale la „sea breeze 2018” au fost 
şi două femei-militar, care, deşi sunt felceri, au fost implicate la diverse locuri 
de instruire alături de bărbaţi. Performanţele acestora au fost apreciate de co-
legii lor, asta deşi una din ele – soldatul svetlana dumanova – a fost la prima 
experienţă de acest gen.  „Am participat pentru prima dată la un exerciţiu 
militar, unde am avut posibilitatea să interacţionez cu felceri din contingentele 
ucrainean şi georgian. Schimbul de experienţă a fost unul util pentru mine”, 
spune svetlana, care este instructor sanitar în brigada „Ştefan cel mare”. s-a 
angajat recent în Armata Naţională, după ce a activat în calitate de asistentă 
medicală în mediul civil. „A fost o decizie înţeleaptă să vin în armată, pentru 
că activitatea de felcer militar este plină de provocări şi îmi oferă şansa să învăţ 
lucruri noi”, precizează ea. 

Plutonierul adjutant Ana cireş este din aceeaşi unitate. La fel ca svetlana 
dumanova, a avut grijă de sănătatea efectivului Armatei Naţionale la exerci-
ţiul „sea breeze 2018”.  A participat la antrenamentele de acordare a primu-
lui ajutor medical răniţilor pe câmpul de luptă şi evacuarea răniţilor de pe 
câmpul de luptă. mai mult ca atât, a luat parte şi la diferite acţiuni la puncte 
mobile de control şi patrulare. „Orice misiune  executată în cadrul unor astfel 
de exerciţii constituie un plus pentru pregătirea fiecărui militar. Particip pentru 
a doua oară la un exerciţiu multinaţional, dar de fiecare dată experienţa este 
unică.  Medicina civilă se deosebeşte puţin de medicina militară. Pe câmpul 
de luptă prioritatea este salvarea rănitului. Aici ai putea să nu ai toate instru-
mentele necesare la dispoziţie, de aceea este important să te descurci cum poţi”, 
afirmă Ana cireş. 

Performanţa militarilor noştri la „sea bre-
eze 2018” a demonstrat că Armata Naţională 
dispune de potenţial uman de calitate, pregă-
tit pentru orice provocare şi deschis să înveţe 
din experienţa altor armate. cert este că „sea 
breeze”, care este un exerciţiu multinaţional de 
menţinere a păcii în spiritul Parteneriatului 
pentru Pace, reprezintă doar unul din multitu-
dinea de exerciţii internaţionale, la care Arma-
ta Naţională detaşează contingente de ofiţeri 
şi subofiţeri pentru a se antrena împreună cu 
militarii din statele partenere. Prezenţa noas-
tră la aplicaţii de acest gen peste hotare deno-
tă interesul republicii moldova de a fi parte a 
comunităţii internaţionale, astfel contribuind 
la menţinerea stabilităţii şi păcii în lume, prin 
participarea ulterioară la misiuni de menţinere 
a păcii. În acest context, intenţia conducerii in-
stituţiei de apărare de a intensifica participarea 
militarilor moldoveni în operaţiuni şi exerciţii 
peste hotare nu face altceva decât să contribuie 
semnificativ la modernizarea Armatei, şi, pe 
această cale, la profesionalizarea acesteia.  

Maior Maria ARAMĂ

În premieră, militarii 
Armatei Naţionale au fost 
implicaţi şi la acţiunile de 
desantare din elicopter de 
la înălţimi mici, fiind instruiţi 
de ofiţeri şi subofiţeri 
din Forţele Navale ale 
Ucrainei.
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n Să deprinzi arta militară la Academia Militară a Forţelor Armate 
„Alexandru cel Bun” (AMFA), a devenit deja o prioritate pentru cei 
ce aspiră la o carieră cu epoleţi. Candidaţii la studii au susţinut testul 
de admitere la pregătirea fizică.

Potrivit informaţiilor oferite de către comandantului 
(rector) al AmFA, colonel sergiu Plop, cei peste 60 de 

tineri au fost testaţi la următoarele probe:  curse de aler-
gări pe distanţa de 100 m (fete şi băieţi), 1000 metri (fete), 
3000 metri (băieţi), tracţiuni la bara fixă (băieţi), şi ridicarea 
trunchiului (fete şi băieţi).

colonelul Plop a mai subliniat că în acest an, instituţia 
a scos la concurs 75 locuri pentru trei facultăţi — artilerie, 
infanterie şi comunicaţii-informatică. 

care au fost motivele, ce i-a tentat pe tineri să aleagă 
această cale a armelor, renunţând la realităţile vieţii civile, 
am încercat să aflu chiar de la ei. 

deşi multe fete de vârsta ei visează la prinţi pe cai albi, 
bunăstare materială şi financiară, faimă, distracţii, Tatiana 
Echim afirmă că încă din anii copilăriei visează la o carieră 
în uniformă. Este convinsă că numai munca asiduă poate 
aduce succesul şi adevărata împlinire sufletească. ,,Eu am 
optat pentru Academia Militară a Forţelor Armate, deoarece 
doresc să-mi împlinesc visurile copilăriei prin forţele proprii, 
şi să devin un militar profesionist la fel ca tata. Consider că 
aceşti trei ani petrecuţi în Academia Militară sunt un prim 
pas spre un viitor sigur şi onorant”, susţine încrezută candi-
data la înmatriculare Tatiana Echim.

În termeni apreciativi, despre marea dorinţă de a servi 
Patriei ne-a vorbit şi viitorul ofiţer Egor sotnic. ,,Îmi place 
ţinuta militară şi îmi doresc nespus de mult să fiu parte din 
acest sistem. Aici voi avea un loc de muncă asigurat, dar şi 
multe oportunităţi interesante în viitoarea mea carieră. Sunt 
convins că voi fi înmatriculat, deoarece testul de admitere la 
pregătirea fizică l-am susţinut cu brio”, opinează sotnic.

mircea beretea se porneşte greu la vorbă. dar, atunci 
când începe să povestească este o adevărată plăcere să-l 
asculţi. Te poartă prin timp, într-un trecut faţă de care te 
copleşeşte nostalgia. Îşi aminteşte cum i s-a imprimat adânc 
în suflet marea dorinţă de a-şi uni viaţa cu milităria, şi este 
ferm convins că viaţa cazonă îl reprezintă. Nu a îndeplinit 

serviciul militar în termen pentru a se familiariza mai apro-
fundat cu acest mediu specific, în schimb, poveţele bunicu-
lui i-au marcat existenţa. ,,Bunicul mi-a insuflat mereu arta 
de a trăi frumos şi cea de a servi Patriei onest şi fără frică. 
Mi-a cultivat spiritul patriotic din primii ani de viaţă. Şi, 
dorinţa încă nerealizată a bunicului, începând de astăzi, va 
prinde contur, deoarece am ales calea adevăratelor caractere”, 
deapănă amintiri viitorul student, încrezut că va reuşi. 

Jaclina Guţu optează pentru o bursă în subunităţile de 
infanterie. Aceasta relatează că o pasiune de neegalat este 
pentru ea specificul militar: ţinuta mozaică, bocancii şi be-
reta. Nu-şi poate explica cum i-a apărut pasiunea pentru 
această meserie, dar spune ea, că de atunci are o convinge-
re în plus. Şi acum, după susţinerea probelor de admitere, 
care nu au fost chiar atât de uşoare, eşti la fel de convinsă 
că aceasta este calea ce doreşti să o urmezi în viaţă?, mi-a 
zburat întrebarea fără să vreau. ,,Da”!, răspunde ferm înda-
tă, uluită de aşa o întrebare. după cinci secunde de tăcere, 
rosteşte cadenţat ,,Asta îmi doresc enorm şi m-am străduit 
mult să ajung aici, iar dacă va fi nevoie voi lupta din nou”, 
încheie ea hotărâtă.

Tinerii admişi vor urma un curs de integrare de patru 
săptămâni, în cadrul căruia vor învăţa regulamentele militare, 
instrucţia de front, tactica şi la final vor executa trageri la baza 
de instruire militară a Armatei Naţionale de la bulboaca.

de notat că pe parcursul celor trei ani de pregătire, stu-
denţii militari beneficiază de instruire, cazare, echipament 
şi alimentare gratuite.

Admiterea se desfăşoară în două etape, următoarea fiind 
planificată pentru perioada 25 iulie —1septembrie curent.

La finalizarea studiilor, absolvenţilor li se acordă gradul 
primar al corpului de ofiţeri „locotenent”, posibilitatea de 
a obţine permis de conducere categoria „b”, precum şi loc 
de serviciu în Armata Naţională.

Ludmila SOLOMON

Pasul decisiv spre epoleţi

,,Îmi place ţinuta militară şi îmi doresc 
nespus de mult să fiu parte din acest 

sistem. Aici voi avea un loc de muncă 
asigurat, dar şi multe oportunităţi 

interesante în viitoarea mea carieră...
Egor SOTNIC,  abiturient 



17Iulie  2018

n Să deprinzi arta militară la Academia Militară a Forţelor Armate 
„Alexandru cel Bun” (AMFA), a devenit deja o prioritate pentru cei 
ce aspiră la o carieră cu epoleţi. Candidaţii la studii au susţinut testul 
de admitere la pregătirea fizică.

Potrivit informaţiilor oferite de către comandantului 
(rector) al AmFA, colonel sergiu Plop, cei peste 60 de 

tineri au fost testaţi la următoarele probe:  curse de aler-
gări pe distanţa de 100 m (fete şi băieţi), 1000 metri (fete), 
3000 metri (băieţi), tracţiuni la bara fixă (băieţi), şi ridicarea 
trunchiului (fete şi băieţi).

colonelul Plop a mai subliniat că în acest an, instituţia 
a scos la concurs 75 locuri pentru trei facultăţi — artilerie, 
infanterie şi comunicaţii-informatică. 

care au fost motivele, ce i-a tentat pe tineri să aleagă 
această cale a armelor, renunţând la realităţile vieţii civile, 
am încercat să aflu chiar de la ei. 

deşi multe fete de vârsta ei visează la prinţi pe cai albi, 
bunăstare materială şi financiară, faimă, distracţii, Tatiana 
Echim afirmă că încă din anii copilăriei visează la o carieră 
în uniformă. Este convinsă că numai munca asiduă poate 
aduce succesul şi adevărata împlinire sufletească. ,,Eu am 
optat pentru Academia Militară a Forţelor Armate, deoarece 
doresc să-mi împlinesc visurile copilăriei prin forţele proprii, 
şi să devin un militar profesionist la fel ca tata. Consider că 
aceşti trei ani petrecuţi în Academia Militară sunt un prim 
pas spre un viitor sigur şi onorant”, susţine încrezută candi-
data la înmatriculare Tatiana Echim.

În termeni apreciativi, despre marea dorinţă de a servi 
Patriei ne-a vorbit şi viitorul ofiţer Egor sotnic. ,,Îmi place 
ţinuta militară şi îmi doresc nespus de mult să fiu parte din 
acest sistem. Aici voi avea un loc de muncă asigurat, dar şi 
multe oportunităţi interesante în viitoarea mea carieră. Sunt 
convins că voi fi înmatriculat, deoarece testul de admitere la 
pregătirea fizică l-am susţinut cu brio”, opinează sotnic.

mircea beretea se porneşte greu la vorbă. dar, atunci 
când începe să povestească este o adevărată plăcere să-l 
asculţi. Te poartă prin timp, într-un trecut faţă de care te 
copleşeşte nostalgia. Îşi aminteşte cum i s-a imprimat adânc 
în suflet marea dorinţă de a-şi uni viaţa cu milităria, şi este 
ferm convins că viaţa cazonă îl reprezintă. Nu a îndeplinit 

serviciul militar în termen pentru a se familiariza mai apro-
fundat cu acest mediu specific, în schimb, poveţele bunicu-
lui i-au marcat existenţa. ,,Bunicul mi-a insuflat mereu arta 
de a trăi frumos şi cea de a servi Patriei onest şi fără frică. 
Mi-a cultivat spiritul patriotic din primii ani de viaţă. Şi, 
dorinţa încă nerealizată a bunicului, începând de astăzi, va 
prinde contur, deoarece am ales calea adevăratelor caractere”, 
deapănă amintiri viitorul student, încrezut că va reuşi. 

Jaclina Guţu optează pentru o bursă în subunităţile de 
infanterie. Aceasta relatează că o pasiune de neegalat este 
pentru ea specificul militar: ţinuta mozaică, bocancii şi be-
reta. Nu-şi poate explica cum i-a apărut pasiunea pentru 
această meserie, dar spune ea, că de atunci are o convinge-
re în plus. Şi acum, după susţinerea probelor de admitere, 
care nu au fost chiar atât de uşoare, eşti la fel de convinsă 
că aceasta este calea ce doreşti să o urmezi în viaţă?, mi-a 
zburat întrebarea fără să vreau. ,,Da”!, răspunde ferm înda-
tă, uluită de aşa o întrebare. după cinci secunde de tăcere, 
rosteşte cadenţat ,,Asta îmi doresc enorm şi m-am străduit 
mult să ajung aici, iar dacă va fi nevoie voi lupta din nou”, 
încheie ea hotărâtă.

Tinerii admişi vor urma un curs de integrare de patru 
săptămâni, în cadrul căruia vor învăţa regulamentele militare, 
instrucţia de front, tactica şi la final vor executa trageri la baza 
de instruire militară a Armatei Naţionale de la bulboaca.

de notat că pe parcursul celor trei ani de pregătire, stu-
denţii militari beneficiază de instruire, cazare, echipament 
şi alimentare gratuite.

Admiterea se desfăşoară în două etape, următoarea fiind 
planificată pentru perioada 25 iulie —1septembrie curent.

La finalizarea studiilor, absolvenţilor li se acordă gradul 
primar al corpului de ofiţeri „locotenent”, posibilitatea de 
a obţine permis de conducere categoria „b”, precum şi loc 
de serviciu în Armata Naţională.

Ludmila SOLOMON

Pasul decisiv spre epoleţi

,,Îmi place ţinuta militară şi îmi doresc 
nespus de mult să fiu parte din acest 

sistem. Aici voi avea un loc de muncă 
asigurat, dar şi multe oportunităţi 

interesante în viitoarea mea carieră...
Egor SOTNIC,  abiturient 



Oastea Moldovei18

n Pasiunea pentru ceea  
ce te tentează sau doreşti  
să urmezi nu se iveşte 
întotdeauna la o vârstă 
fragedă, ori atunci când îţi 
doreşti. De-a lungul vieţii, 
pot lua naştere momente  
în care descoperi că:  
,,Da, asta îmi doresc să fac!”

Nu eu am ales milităria, ci ea pe mine

ce îndeplinea serviciul de gardă. informaţia dată nu l-a 
lăsat indiferent şi imediat a pregătit actele necesare pentru 
înscriere. Fruntaşul sotnic întruneşte toate criteriile de bază 
pentru a fi înmatriculat în una din cele mai prestigioase 
instituţii militare. condiţiile generale, pe care trebuie 
să le îndeplinească candidaţii pentru admiterea în academia 
respectivă, sunt următoarele:

- să aibă vârsta cuprinsă între 18 şi 23 de ani neîmpliniţi 
la data de 1 iulie 2019;

- să fie un bun cunoscător al limbii engleze.
- să fie apt, din punct de vedere medical;
- nu are antecedente penale sau nu se află în urmărire 

penală;
- să nu fie căsătorit sau să aibă vreo obligaţie faţă de în-

treţinerea unuia sau mai multor copii;
- să fie bine pregătit fizic şi în domeniul academic;
 - să aibă calităţi de lider cu o conduită morală şi civică 

corectă în societate;
- să nu facă parte din partide, organizaţii şi formaţiuni 

politice, organizaţii non-politice interzise prin lege, 
culte sau secte religioase a căror credinţe sunt în con-
tradicţie cu reglementările specifice îndeplinirii servi-
ciului militar (va declara pe propria răspundere în ce-
rerea de înscriere);

- să nu fie asociat unic ori să participe direct la admi-
nistrarea sau conducerea unor organizaţii ori asociaţii 
comerciale, iar dacă este într-una din aceste situaţii, 
să se angajeze ca după admiterea în instituţia de învă-

ţământ militar va renunţa la această calitate (va declara 
pe propria răspundere în cererea de înscriere).

În cadrul concursului, candidaţii vor susţine Testul 
de cunoaştere a limbii engleze (ALcPT, ToEFL), pregătirea 
fizică şi unul din Testele de aptitudini generale (sAT/AcT).

,,Îmi doresc să-mi urmez studiile în această instituţie,  
deoarece vreau să devin un militar profesionist. Consider că 
interoperabilitatea cu armatele altor state este indispensabilă, 
având ca finalitate, sau urmând să aibă ca finalitate, creşte-
rea capacităţii de luptă a Armatei Naţionale”, spune încrezut 
militarul cu năzuinţa studiilor de peste ocean. 

cu fiecare nouă generaţie de militari în termen se re-
găsesc şi  dornici să afle subtilităţile carierei cu epoleţi, 
descoperim oameni optimişti şi deschişi, oameni care vor 
să îşi pună amprenta asupra acestui mediu specific. spiri-
tul de învingător  pare înscris în AdN-ul tânărului ostaş, 
dar nici aspiraţiile militare  nu lipsesc din palmaresul lui. 
„Eu o să depun maxim efort ca să reprezint Republica Mol-
dova la cel mai înalt nivel. Doresc să obţin experienţă şi nu 
în ultimul rând să devin un ofiţer profesionist, care să adu-
că productivitate întregii armate. Calităţile mele forte care 
sper că  mă vor ajuta să obţin această bursă sunt: ambiţia, 
abilitatea de a gândi analitic, cât şi multă, multă muncă”, 
încheie Egor sotnic. 

suntem plăcut surprinşi că tinerii îşi doresc să acumu-
leze performanțe la nivel internațional, şi luptă pentru înde-
plinirea acestui vis. să vă fie într-un ceas bun, dragi apără-
tori ai patriei!                

Ludmila SOLOMON

Astfel s-a întâmplat şi în cazul  militarului în termen Egor 
sotnic, din cadrul brigăzii a ii-a de infanterie motoriza-

tă ,,Ştefan cel mare”. se visează studentul Academiei militare 
,,West Point” şi ne comunică că va depune mult suflet pentru 
a realizarea practică. ,,Nu eu am ales milităria, ci ea pe mine. 
Din propria iniţiativă am decis să servesc Patriei. Îndeplinesc 
serviciul militar de 8 luni în Brigada de Infanterie Motorizată 
,,Ştefan cel Mare”. Serviciul militar este ceva deosebit de tot ceea 
ce am încercat până acuma, acesta este dificil, dar în acelaşi 
timp şi uşor. Iar când întâlnim în cale şi momente mai compli-
cate, superiorii ne ajută să le înfruntăm cu brio”.  doar cu un 
caracter ambiţios poţi să îţi valorifici conglomeratul de idea-
luri, ne împărtăşeşte entuziasmat ostaşul.

Este de opt luni în armată şi a ajuns să îndrăgească haina 
militară. dar nu uniforma îi defineşte cel mai bine personali-
tatea, ci entuziasmul cu care o poartă. de ar fi existat un aparat 
de măsurat discuţii, acesta ar fi confirmat că o secundă poate 
schimba întreaga ordine a lucrurilor din viaţa unui om. Astfel 
s-a întâmplat şi în cazul protagonistului nostru, care deprinde 
pas cu pas, împreună cu camarazii de companie, tainele artei 
militare. cătănia nu i-a înstrăinat tânărului soldat libertatea 
civică, ci din contra, i-a deschis noi uşi spre succes. 

despre oferta la studii în Academia militară ,,West 
Point” a aflat de la Şeful marelui stat major, comandantul 
Armatei Naţionale, generalul de brigadă igor cutie, în timp 

Prin greutăţi spre ...West Point

Îmi doresc să-mi urmez studiile în această 
instituţie,  deoarece vreau să devin un militar 
profesionist. Consider că interoperabilitatea 
cu armatele altor state este indispensabilă, 
având ca finalitate, sau urmând să aibă ca 
finalitate, creşterea capacităţii de luptă a 
Armatei Naţionale
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A devenit deja tradiţie ca viitorii apărători ai Patriei să se 
întrunească în cadrul activităţii „Ziua unică de încor-

porare” a recruţilor în serviciul militar în termen, în rându-
rile Armatei Naţionale. Festivitatea consacrată tinerilor re-
cruţi s-a desfăşurat în municipiul Edineţ, la centrul militar 
Teritorial. recruţii din patru raioane nordice, în număr de 
68 de persoane, inclusiv din raioanele  donduşeni, ocniţa, 
briceni şi Edineţ şi-au dat întâlnire pentru a face pasul de 
camaraderie. Aceşti tineri, uniţi, plini de emoţii, cu multă 
dăruire, curaj, demnitate şi dragoste de tot ce este sfânt, au 
marcat această zi importantă din viaţa lor, şi au asigurat 
publicul prezent că prin dăruire de sine vor urma drumul 
cătăniei timp de un an.

deschiderea festivităţii solemne a debutat prin intonarea 
imnului de stat al republicii moldova. scrisori de mulţumi-
re li s-au oferit celor care ne călăuzesc paşii pe drumul vieţii - 
părinţii. Nici înmânarea cadourilor simbolice pentru recruţi 
nu a lipsit din program.  iar participanţii la războiul de la 
Nistru au fost recompensaţi pentru eroismul de care au dat 
dovadă, primind  legitimaţii de tip nou. de asemenea, atmo-
sfera de sărbătoare a fost acompaniată de fanfara militară.

La ceremonie au onorat cu prezenţa reprezentanţi ai can-
celariei de stat, ministerului Apărării, autorităţile publice lo-
cale, preoţii Episcopiei din Edineţ şi briceni, militari trecuţi 
în rezervă, veterani de război, recruţii şi părinţii acestora. 

Preşedintele raionului Edineţ, iurie Garas aduce mul-
ţumiri părinţilor care au crescut aceşti haiduci ai neamului 
moldovenesc şi le urează tradiţional „armată uşoară”. ,,Sunt 
nespus de mândru că tinerii recruţi manifestă grijă şi respon-
sabilitate pentru ţară, pentru integritatea graniţelor. Doresc 
tuturor recruţilor multă baftă şi tărie. Viitorul vă aparţine 
vouă, dragi recruţi! Luptaţi pentru un viitor înfloritor. Fie în-
tr-un ceas bun! ”

Primarul de Edineţ, constantin cojocaru susţine că tâ-
năra generaţie este ziua de mâine a ţării, face o paralelă cu 
trecutul, când personal a îndeplinit serviciul militar şi este 
încrezut în forţele actualilor tineri. ,,De voi depinde în cea mai 
mare măsură dezvoltarea şi independenţa ţării. Imaginea mi-
litară ne arată că tinerii recruţi sunt dornici să îndeplinească 
serviciul militar. Mi s-a umplut inima de bucurie când v-am 
văzut într-o componenţă atât de mare adunaţi aici. Aduc sin-
cere mulţumiri Ministerului Apărării, pentru aportul adus în 
cultivarea spiritului civic şi patriotic a tinerii generaţii. Mă 
bucur că toţi împreună încercăm să găsim nucleul noilor reali-
zări”, subliniază primarul de Edineţ.

Preoţii Episcopiei de Edineţ şi briceni, au oficializat o 
slujbă de sănătate în cinstea recruţilor, şi de asemenea, le 

doresc tinerilor ostaşi serviciu uşor şi onorant, spirit patrio-
tic,  împrospătat cu demnitate.

veteranii de război  au subliniat importanţa evaluării 
lecţiilor din trecut, cît şi nerepetarea greşelilor. Pentru ti-
neri, spun ei, armata are un trecut glorios, iar tânăra genera-
ţie urmează să continue tradiţiile, inclusiv mânuirea arma-
mentului, dar în numele Păcii.

recrutul mircea Eţân, este originar din raionul dondu-
şeni şi spune că pleacă la armată din propria dorinţă şi cu 
drag de meleagul natal. ,,Consider că acest moment este cu 
siguranţă unul dintre cele mai importante din viaţa unui băr-
bat, pentru că a decis să servească Patriei. Este o poarta care 
îţi deschide noi viziune despre viaţă şi  îţi fortifică bărbăţia”, 
opinează viitorul ostaş al neamului. 

Într-un colţ, ascunşi de privirile împrejurimii, o mân-
druţă abia de-şi tăinue lacrimile şi tot încearcă să-şi ascundă 
emoţiile ce îi inundă sufletul. viitorul ostaş, care este la fel 
de emoţionat ca şi iubita sa, cu greu îşi mai poate reţine şi el 
lacrimile. Ne împărtăşeşte că acestea nu se datorează fricii, 
ci dorului de mândruţa dragă. ,, Plec, mândruţo, la Armată, 
cu un dor nebun în piept. Tu aşteptă-mă, aşteaptă, într-un an 
mă reîntorc”, fredonează nostalgic tânărul în timp ce ochii 
şi-i îndrepta-se  spre buzele fetei.

sufletele mamelor înduioşate, dragostea lor infinită ce 
o poartă pentru scumpii feciori, pluteau departe, pe aripi-
le melodiei cunoscutului artist iurie sadovnic. Probabil că 
după ea nici o melodie nu mai avea farmec. iar pe feţele 
perindate de timp nu înceta să răsară mărgele de lacrimi. 
,,Când îi privesc acum scopurile şi maturitatea, mă mândresc 
nespus de mult cu feciorul meu că voi putea să dorm linişti-
tă, căci el mă va păzi…Va păzi întreg neamul”, îşi reliefează 
convingerea maria chiriac, mama recrutului ochii căruia se 
pierdeau prin coloana zecilor  de feţe.

cebotari ion din comuna Frasin, raionul donduşeni 
m-a fermecat prin entuziasmul care i se citea pe chip. Aces-
ta nu venise de unul singur la încorporare, dar cu cei dragi 
alături. ,,Plec la armată cu suflet de adolescent, şi sper că mă 
voi reîntoarce un om matur, cu un caracter bine fortificat şi cu 
responsabilităţi întocmite”, evocă încrezut recrutul.

Le dorim viitorilor ostaşi să fie încrezuţi în propriile forţe, 
determinare şi receptivitate. disponibilitate la efort fizic şi psi-
hic prelungit, ambiţie, perseverenţă în tot ceea ce faceţi, curaj 
pentru a vă depăşi limitele. să culegeţi din plin roadele unor 
eforturi bine orientate, bazate pe acumulări permanente, în-
zestrate cu atuul cel mai de preţ în armată – camaraderia. 

Ludmila SOLOMON

Recruţii au păşit pe calea camaraderiei
Plec, mândruţo, la Armată...
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autor pe Natalia Albu, doctor în ştiințe politice, conferențiară 
universitară în cadrul Academiei militare a Forțelor Armate 
„Alexandru cel bun”. Lucrarea este destinată cadrelor didactice 
ale Academiei militare, precum şi instructorilor ce desfăşoară 
instruirea contingentelor ce urmează a fi detaşate în misiuni/
operații internaționale de menținere a păcii.

conform locotenentului major drăgulean, cultura egalității 
de gen în domeniul pace şi securitate poate fi promovată, în 
primul rând, prin intermediul activităților de sensibilizare şi 
informare a publicului larg atât pe plan extern, cât şi pe plan 
intern, dar şi prin realizarea schimburilor de experiență cu 
partenerii naționali şi internaționali. Problematica egalităţii de 
şanse între bărbaţi şi femei este de mare actualitate atât la nivel 
internațional în cadrul structurilor oNU, UE, NATo, oscE, 
cât şi la nivel naţional. Prezența femeilor în domeniul păcii şi 
securităţii nu trebuie văzută numai ca un obiectiv în sine, dar şi 
ca un criteriu care va sprijini obținerea efectivităţii în misiuni şi 
operaţii şi trebuie să fie luată în considerare în toate stadiile de 
planificare, execuție şi evaluare a unei misiuni. sunt necesare 
eforturi susţinute de continuare a politicilor şi acţiunilor pen-
tru sprijinirea egalităţii de gen. Promovarea femeilor, în special 
în funcţii de conducere, reprezintă în întreaga lume o provoca-
re şi o dovadă a maturităţii democraţiei.

În prezent, la nivel instituțional derulează procesul de ela-
borare a Planului de acțiuni al ministerului Apărării privind 
punerea în aplicare în cadrul Armatei Naționale a republicii 
moldova a Programului naţional de implementare a rezoluției 
1325 a consiliului de securitate al oNU privind Femeile, Pa-
cea şi securitatea pentru perioada 2018-2021. Acest document 
va cuprinde acțiunile concrete pe care urmează să le realizeze 
ministerul în vederea implementării rezoluției 1325.

Trebuie să menţionăm că ministerul Apărării a semnat re-
cent un memorandum de înţelegere cu UN Women moldova 
(Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea 
Femeilor). documentul, semnat la ministerul Apărării de secre-
tarul de stat vladimir iliev şi reprezentanta interimară de ţară 
UN Women, Asya varbanova, prevede desfăşurarea mai multor 
activităţi care au ca obiectiv consolidarea cooperării dintre cele 

două instituţii privind implementarea ariei de intervenție „Ega-
litatea de gen în sectorul de securitate şi apărare” a strategiei 
pentru asigurarea egalității între femei şi bărbați în r. moldova 
pe anii 2017-2021. 

Potrivit şefului direcţiei politici de dezvoltare a resurselor 
umane şi învăţământ militar, colonel Alexandru roman, UN 
Women va oferi suport la realizarea Programului naţional de 
implementare a rezoluției 1325 a consiliului de securitate al 
oNU privind femeile, pacea şi securitatea pentru anii 2018-2021 
şi a Planului de acţiuni al acestuia prin dezvoltarea capacităților, 
consiliere integrată în materie de politici, suport normativ inter-
guvernamental, pledoarie şi mobilizare socială, asistență tehni-
că pentru serviciile esențiale, coordonarea asistenței oferite de 
donatori în domeniul asigurării egalității de gen. La rândul său, 
ministerul Apărării va implica resurse umane şi tehnice pentru 
realizarea activităților şi inițiativelor, va asigura o coordonare 
eficientă cu partenerii naționali şi de dezvoltare.

Astfel, ministerul Apărării şi UN Women vor colabora 
la următoarele obiective din cadrul Programului naţional de 
implementare a rezoluției 1325 a consiliului de securitate al 
oNU privind femeile, pacea şi securitatea pentru anii 2018-
2021 şi a Planului de acţiuni al acestuia: reducerea stereotipuri-
lor legate de rolul femeilor în sectorul de securitate şi apărare, 
creşterea posibilităților pentru femeile şi bărbații din sistem 
de a îmbina viața profesională cu cea de familie, prevenirea şi 
combaterea discriminării, hărțuirii sexuale şi violenței în bază 
de gen din cadrul sectorului, dezvoltarea unui sistem incluziv 
şi proactiv de management al resurselor umane, implemen-
tarea acomodării rezonabile şi a măsurilor pozitive în cadrul 
sectorului de securitate şi apărare, dezvoltarea capacităților 
instituționale pentru integrarea dimensiunii de gen în politi-
cile de securitate şi apărare şi susținerea participării femeilor 
în procesul de consolidare a păcii şi în cadrul misiunilor de 
menținere a păcii.

ca concluzie, am putea menţiona că ministerul Apărării 
depune maximum de eforturi de pentru implementarea rezo-
luţiei 1325 şi promovarea egalităţii de gen privind femeile, pace 
şi securitatea. 

Armatele moderne nu mai pun  accent ca pe timpuri că ar-
mata este exclusiv pentru bărbaţi. indiferent de sex, atât fe-

meile, cât şi bărbaţii se bucură de aceleaşi drepturi şi privelegii, 
important este să îndeplinesc misiunea pusă în faţă. În armată 
nu trebuie să existe femeie şi bărbat, ci doar militari care îndepli-
nesc cu aceeaşi dăruire sarcinile nimite de unii pur masculine. 

Planul naţional de acţiuni pentru implemntarea rezoluţiei 
1325 a consiliului de securitate a oNU privind femeile, pa-
cea şi securitatea vine ca un argument în plus la faptul că ţara 
noastră implementează practicile modern privind egalitatea de 
gen. În acest sens, locotenent major de justiţie Alexandru dră-
gulean, specialist principal al direcției politici de dezvoltare a 
resurselor umane şi învățământ militar, împreună cu alţi repre-
zentanţi ai guvernului şi societăţii civile a desfăşurat o vizită de 
studiu  în Georgia, având drept obiectiv promovarea dialogului 
şi schimbul de bune practici şi experiențe dintre r. moldova şi 
Georgia în promovarea femeilor, păcii şi securității, prin pla-
nurile naționale de acțiune privind rezoluția 1325.

conform locotenentului major Alexandru drăgulean, 
după vizita întreprinsă a rămas fascinat de entuziasmul 
reprezentanților societății civile din Georgia care se implică foar-
te activ la monitorizarea şi evaluarea modului în care autoritățile 
publice implementează prevederile Planului național de acțiuni 
cu privire la rezoluția 1325 a consiliului de securitate al oNU 
privind femeile, pacea şi securitatea. Un alt aspect ar fi  legat 
de implicarea tuturor instituțiilor de stat (Parlament, Guvern, 
ministerele de resort, instituțiile de învățământ ale ministerului 
Apărării şi ministerului Afacerilor interne) sunt antrenate în 
soluționarea problemelor reflectate în rezoluția 1325.

“deschiderea colegilor din Georgia, dar şi a celor din 
Ucraina, care au participat în vizita de studiu, modul în care 
aceştia şi-au împărtăşit experiența de implementare la nivel 
național a prevederilor (practicile pozitive, riscurile şi provocă-
rile, nereuşitele, lecțiile însuşite etc.) m-a inspirat şi mi-a oferit 
încredere în faptul că şi republica moldova are şanse să imple-
menteze cu succes acest document internațional”, precizează 
locotenent major drăgulean.

În context se cere a fi menţionat că ţara noastră cooperează 
la acest aspect cu Ucraina şi Georgia, fiind oportun de a prelua 
unele practice de la aceste două ţări, precum revizuirea docu-
mentelor de politici publice şi a actelor legislative/normative 
prin prisma integrării dimensiunii de gen; instituirea în cadrul 
structurilor de forță din țară a poziției de „consilier pe proble-
me gender” la toate nivelele (strategic, operativ, tactic), inclusiv 
examinarea posibilității creării unei subdiviziuni specializate 
care ar fi responsabilă în cadrul instituției de domeniul gender; 
iniţierea procesului de pregătire a formatorilor în domeniul 

gender certificați peste hotare pentru structurile de forță din 
țară. de asemenea, ar fi necesară dezvoltarea nivelului de pre-
gătire şi de comportament al personalului cu funcții de condu-
cere din cadrul structurilor de forță din țară pe aspecte privind 
egalitatea de gen şi consolidarea capacităților acestora de ana-
liză a actelor/deciziilor din perspectiva de gen; implicarea ac-
tivă a societății civile în procesul de implementare a rezoluției 
1325, inclusiv la monitorizarea şi evaluarea realizării planului 
național de acțiuni; educarea continuă a publicului privind 
cultura păcii şi promovarea activităților desfăşurate de femeile 
detaşate în misiuni/operații internaționale de menținere a pă-
cii; includerea în curriculele educaționale a subiectelor privind 
combaterea discriminării în bază de gen, prevenirea violenței 
sexuale şi în bază de gen; creşterea reprezentării femeilor în 
negocierile de pace (formale şi informale), în procesele de me-
diere şi în cadrul misiunilor de menținere a păcii; asigurarea 
condiţiilor pentru recuperarea, recreerea şi refacerea fizică şi 
psihică a militarilor (bărbați şi femei) care au participat la mi-
siuni/operații de menținere a păcii.

Trebuie menţionat faptul că în vederea asigurării imple-
mentării rezoluției 1325 ministerul Apărării a întreprins mai 
multe acțiuni, şi anume că, la etapa actuală, din numărul total 
de militari ai Armatei Naționale 17% sunt femei, iar din tota-
lul personalului civil al Armatei Naționale - 61% sunt femei. În 
unele state ale lumii, acest procentaj este cu mult mai mic. În 
prezent, înmatricularea la studii superioare de licență în cadrul 
Academiei militare a Forțelor Armate „Alexandru cel bun” a fe-
meilor ce optează pentru cariera militară în calitate de ofițeră se 
realizează la absolut toate specialitățile militare. Aceasta în timp 
ce anterior erau instruite studente doar la o singură specialitate 
în cadrul Academiei. În anul 2017, 11 absolvente au încheiat stu-
diile în cadrul instituției la specialitățile militare. Totodată, pe an 
ce trece, numărul candidatelor ce optează pentru studii în Aca-
demia militară înregistrează o creştere progresivă. de asemenea, 
pentru anul 2018, din numărul total al posturilor de observator 
militar/ofițer de stat major, oferite pentru republica moldova, 
în cadrul misiunilor de menținere a păcii sub egida oNU, 20% 
au fost oferite în exclusivitate pentru femeile ce îndeplinesc ser-
viciul militar. Pentru restul posturilor, pot candida atât bărbații, 
cât şi femeile, care îndeplinesc serviciul militar şi întrunesc 
condițiile stabilite de oNU. La moment, două femei din cadrul 
Armatei Naționale a republicii moldova – maior Elena milcen-
co şi maior Natalia Lefter – se află în misiuni internaționale pe 
continentul african în calitate de observatoare militare.

structura naţională de apărare a contribuit la lansarea manu-
alului „dimensiunea de gen în sectorul de securitate şi apărare”, 
realizat cu sprijinul UN Women moldova, avînd-o în calitate de 

Femeile promovează 
pacea şi securitatea
n Se zice că armata e şcoala bărbăţiei în care se educă adevăratele 

caractere. Acest stereotip înrădăcinat în conştiinţa multora pierde tot mai mult 
teren. Şi dacă înainte să-ţi aperi Patria era o chestiune pur masculină, acum 
femeile se implică tot mai mult în această meserie nefirească sexului slab.
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autor pe Natalia Albu, doctor în ştiințe politice, conferențiară 
universitară în cadrul Academiei militare a Forțelor Armate 
„Alexandru cel bun”. Lucrarea este destinată cadrelor didactice 
ale Academiei militare, precum şi instructorilor ce desfăşoară 
instruirea contingentelor ce urmează a fi detaşate în misiuni/
operații internaționale de menținere a păcii.

conform locotenentului major drăgulean, cultura egalității 
de gen în domeniul pace şi securitate poate fi promovată, în 
primul rând, prin intermediul activităților de sensibilizare şi 
informare a publicului larg atât pe plan extern, cât şi pe plan 
intern, dar şi prin realizarea schimburilor de experiență cu 
partenerii naționali şi internaționali. Problematica egalităţii de 
şanse între bărbaţi şi femei este de mare actualitate atât la nivel 
internațional în cadrul structurilor oNU, UE, NATo, oscE, 
cât şi la nivel naţional. Prezența femeilor în domeniul păcii şi 
securităţii nu trebuie văzută numai ca un obiectiv în sine, dar şi 
ca un criteriu care va sprijini obținerea efectivităţii în misiuni şi 
operaţii şi trebuie să fie luată în considerare în toate stadiile de 
planificare, execuție şi evaluare a unei misiuni. sunt necesare 
eforturi susţinute de continuare a politicilor şi acţiunilor pen-
tru sprijinirea egalităţii de gen. Promovarea femeilor, în special 
în funcţii de conducere, reprezintă în întreaga lume o provoca-
re şi o dovadă a maturităţii democraţiei.

În prezent, la nivel instituțional derulează procesul de ela-
borare a Planului de acțiuni al ministerului Apărării privind 
punerea în aplicare în cadrul Armatei Naționale a republicii 
moldova a Programului naţional de implementare a rezoluției 
1325 a consiliului de securitate al oNU privind Femeile, Pa-
cea şi securitatea pentru perioada 2018-2021. Acest document 
va cuprinde acțiunile concrete pe care urmează să le realizeze 
ministerul în vederea implementării rezoluției 1325.

Trebuie să menţionăm că ministerul Apărării a semnat re-
cent un memorandum de înţelegere cu UN Women moldova 
(Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen şi Abilitarea 
Femeilor). documentul, semnat la ministerul Apărării de secre-
tarul de stat vladimir iliev şi reprezentanta interimară de ţară 
UN Women, Asya varbanova, prevede desfăşurarea mai multor 
activităţi care au ca obiectiv consolidarea cooperării dintre cele 

două instituţii privind implementarea ariei de intervenție „Ega-
litatea de gen în sectorul de securitate şi apărare” a strategiei 
pentru asigurarea egalității între femei şi bărbați în r. moldova 
pe anii 2017-2021. 

Potrivit şefului direcţiei politici de dezvoltare a resurselor 
umane şi învăţământ militar, colonel Alexandru roman, UN 
Women va oferi suport la realizarea Programului naţional de 
implementare a rezoluției 1325 a consiliului de securitate al 
oNU privind femeile, pacea şi securitatea pentru anii 2018-2021 
şi a Planului de acţiuni al acestuia prin dezvoltarea capacităților, 
consiliere integrată în materie de politici, suport normativ inter-
guvernamental, pledoarie şi mobilizare socială, asistență tehni-
că pentru serviciile esențiale, coordonarea asistenței oferite de 
donatori în domeniul asigurării egalității de gen. La rândul său, 
ministerul Apărării va implica resurse umane şi tehnice pentru 
realizarea activităților şi inițiativelor, va asigura o coordonare 
eficientă cu partenerii naționali şi de dezvoltare.

Astfel, ministerul Apărării şi UN Women vor colabora 
la următoarele obiective din cadrul Programului naţional de 
implementare a rezoluției 1325 a consiliului de securitate al 
oNU privind femeile, pacea şi securitatea pentru anii 2018-
2021 şi a Planului de acţiuni al acestuia: reducerea stereotipuri-
lor legate de rolul femeilor în sectorul de securitate şi apărare, 
creşterea posibilităților pentru femeile şi bărbații din sistem 
de a îmbina viața profesională cu cea de familie, prevenirea şi 
combaterea discriminării, hărțuirii sexuale şi violenței în bază 
de gen din cadrul sectorului, dezvoltarea unui sistem incluziv 
şi proactiv de management al resurselor umane, implemen-
tarea acomodării rezonabile şi a măsurilor pozitive în cadrul 
sectorului de securitate şi apărare, dezvoltarea capacităților 
instituționale pentru integrarea dimensiunii de gen în politi-
cile de securitate şi apărare şi susținerea participării femeilor 
în procesul de consolidare a păcii şi în cadrul misiunilor de 
menținere a păcii.

ca concluzie, am putea menţiona că ministerul Apărării 
depune maximum de eforturi de pentru implementarea rezo-
luţiei 1325 şi promovarea egalităţii de gen privind femeile, pace 
şi securitatea. 

Armatele moderne nu mai pun  accent ca pe timpuri că ar-
mata este exclusiv pentru bărbaţi. indiferent de sex, atât fe-

meile, cât şi bărbaţii se bucură de aceleaşi drepturi şi privelegii, 
important este să îndeplinesc misiunea pusă în faţă. În armată 
nu trebuie să existe femeie şi bărbat, ci doar militari care îndepli-
nesc cu aceeaşi dăruire sarcinile nimite de unii pur masculine. 

Planul naţional de acţiuni pentru implemntarea rezoluţiei 
1325 a consiliului de securitate a oNU privind femeile, pa-
cea şi securitatea vine ca un argument în plus la faptul că ţara 
noastră implementează practicile modern privind egalitatea de 
gen. În acest sens, locotenent major de justiţie Alexandru dră-
gulean, specialist principal al direcției politici de dezvoltare a 
resurselor umane şi învățământ militar, împreună cu alţi repre-
zentanţi ai guvernului şi societăţii civile a desfăşurat o vizită de 
studiu  în Georgia, având drept obiectiv promovarea dialogului 
şi schimbul de bune practici şi experiențe dintre r. moldova şi 
Georgia în promovarea femeilor, păcii şi securității, prin pla-
nurile naționale de acțiune privind rezoluția 1325.

conform locotenentului major Alexandru drăgulean, 
după vizita întreprinsă a rămas fascinat de entuziasmul 
reprezentanților societății civile din Georgia care se implică foar-
te activ la monitorizarea şi evaluarea modului în care autoritățile 
publice implementează prevederile Planului național de acțiuni 
cu privire la rezoluția 1325 a consiliului de securitate al oNU 
privind femeile, pacea şi securitatea. Un alt aspect ar fi  legat 
de implicarea tuturor instituțiilor de stat (Parlament, Guvern, 
ministerele de resort, instituțiile de învățământ ale ministerului 
Apărării şi ministerului Afacerilor interne) sunt antrenate în 
soluționarea problemelor reflectate în rezoluția 1325.

“deschiderea colegilor din Georgia, dar şi a celor din 
Ucraina, care au participat în vizita de studiu, modul în care 
aceştia şi-au împărtăşit experiența de implementare la nivel 
național a prevederilor (practicile pozitive, riscurile şi provocă-
rile, nereuşitele, lecțiile însuşite etc.) m-a inspirat şi mi-a oferit 
încredere în faptul că şi republica moldova are şanse să imple-
menteze cu succes acest document internațional”, precizează 
locotenent major drăgulean.

În context se cere a fi menţionat că ţara noastră cooperează 
la acest aspect cu Ucraina şi Georgia, fiind oportun de a prelua 
unele practice de la aceste două ţări, precum revizuirea docu-
mentelor de politici publice şi a actelor legislative/normative 
prin prisma integrării dimensiunii de gen; instituirea în cadrul 
structurilor de forță din țară a poziției de „consilier pe proble-
me gender” la toate nivelele (strategic, operativ, tactic), inclusiv 
examinarea posibilității creării unei subdiviziuni specializate 
care ar fi responsabilă în cadrul instituției de domeniul gender; 
iniţierea procesului de pregătire a formatorilor în domeniul 

gender certificați peste hotare pentru structurile de forță din 
țară. de asemenea, ar fi necesară dezvoltarea nivelului de pre-
gătire şi de comportament al personalului cu funcții de condu-
cere din cadrul structurilor de forță din țară pe aspecte privind 
egalitatea de gen şi consolidarea capacităților acestora de ana-
liză a actelor/deciziilor din perspectiva de gen; implicarea ac-
tivă a societății civile în procesul de implementare a rezoluției 
1325, inclusiv la monitorizarea şi evaluarea realizării planului 
național de acțiuni; educarea continuă a publicului privind 
cultura păcii şi promovarea activităților desfăşurate de femeile 
detaşate în misiuni/operații internaționale de menținere a pă-
cii; includerea în curriculele educaționale a subiectelor privind 
combaterea discriminării în bază de gen, prevenirea violenței 
sexuale şi în bază de gen; creşterea reprezentării femeilor în 
negocierile de pace (formale şi informale), în procesele de me-
diere şi în cadrul misiunilor de menținere a păcii; asigurarea 
condiţiilor pentru recuperarea, recreerea şi refacerea fizică şi 
psihică a militarilor (bărbați şi femei) care au participat la mi-
siuni/operații de menținere a păcii.

Trebuie menţionat faptul că în vederea asigurării imple-
mentării rezoluției 1325 ministerul Apărării a întreprins mai 
multe acțiuni, şi anume că, la etapa actuală, din numărul total 
de militari ai Armatei Naționale 17% sunt femei, iar din tota-
lul personalului civil al Armatei Naționale - 61% sunt femei. În 
unele state ale lumii, acest procentaj este cu mult mai mic. În 
prezent, înmatricularea la studii superioare de licență în cadrul 
Academiei militare a Forțelor Armate „Alexandru cel bun” a fe-
meilor ce optează pentru cariera militară în calitate de ofițeră se 
realizează la absolut toate specialitățile militare. Aceasta în timp 
ce anterior erau instruite studente doar la o singură specialitate 
în cadrul Academiei. În anul 2017, 11 absolvente au încheiat stu-
diile în cadrul instituției la specialitățile militare. Totodată, pe an 
ce trece, numărul candidatelor ce optează pentru studii în Aca-
demia militară înregistrează o creştere progresivă. de asemenea, 
pentru anul 2018, din numărul total al posturilor de observator 
militar/ofițer de stat major, oferite pentru republica moldova, 
în cadrul misiunilor de menținere a păcii sub egida oNU, 20% 
au fost oferite în exclusivitate pentru femeile ce îndeplinesc ser-
viciul militar. Pentru restul posturilor, pot candida atât bărbații, 
cât şi femeile, care îndeplinesc serviciul militar şi întrunesc 
condițiile stabilite de oNU. La moment, două femei din cadrul 
Armatei Naționale a republicii moldova – maior Elena milcen-
co şi maior Natalia Lefter – se află în misiuni internaționale pe 
continentul african în calitate de observatoare militare.

structura naţională de apărare a contribuit la lansarea manu-
alului „dimensiunea de gen în sectorul de securitate şi apărare”, 
realizat cu sprijinul UN Women moldova, avînd-o în calitate de 
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n Anul acesta consemnăm 101 de ani de la evenimentul ce a materializat 
speranţele de libertate a populaţiei din Basarabia. În acelaşi timp, 
prezentăm o serie de aspecte ale organizării Asociaţiei militarilor 
Basarabeni din oraşul Chişinău care a avut un rol hotărâtor şi determinant 
în declararea autonomiei Basarabiei şi organizarea Sfatului Tării, ca instituţie 
de conducere a teritoriului dintre Prut şi Nistru. 

declararea autonomiei politice şi crearea sfatului Ţării ca instituţie de auto-
conducere a basarabiei au marcat, în 1917, o etapă nouă de evoluţie a te-

ritoriului dintre Prut şi Nistru, iar apogeul mişcării pentru autonomia politică 
şi crearea unei instituţii de conducere a basarabiei l-a constituit organizarea, la 
chişinău, a congresului militarilor basarabeni de pe toate fronturile şi din uni-
tăţile militare din întreaga rusie. Pe parcursul anului 1917, ideea autonomiei 
basarabiei şi a formării unei instituţii de autoconducere a ţinutului, renăscută 
imediat după căderea imperiului şi abdicarea ţarului Nikolai ii, la 2 februarie 
1917, a ajuns să fie susţinută de majoritatea asociaţiilor şi partidelor politice 
naţionale. Alături de militari s-au încadrat în procesul de eliberare naţională 
învăţătorii, studenţii, clerul, ţăranii, cooperatorii etc.

cel mai important eveniment întru susţinerea mişcării naţionale a milita-
rilor basarabiei a fost organizarea, la chişinău, în lunile iunie-iulie, sub pre-
şedinţia lui Gherman Pântea, a comitetului executiv central moldovenesc al 
sfatului de deputaţi ai soldaţilor, ofiţerilor şi marinarilor. Acesta urma să aibă 
un rol central în mişcarea naţională a basarabenilor şi, îndeosebi, în organiza-
rea militarilor din unităţile din imperiu şi de pe front, jucând apoi rolul central 
în organizarea congresului militar. 

conform lui Gherman Pântea, necesitatea creării comitetului central 
Executiv moldovenesc al uniunii soldaţilor şi ofiţerilor s-a discutat în cadrul 
şedinţelor mai multor comitete, iniţiativa aparţinând comitetului militarilor 
basarabeni din oraşul roman. organizatori şi conducători ai comitetului cen-
tral Executiv moldovenesc au fost, iniţial, persoanele venite din acest oraş.

Încă în luna mai 1917, comitetul de la roman a pus în discuţie problema 
centralizării comitetelor, hotărând să-l propună în calitate de delegat pe Gher-
man Pântea la comitetele ostăşeşti din iaşi şi odesa, pentru a discuta eventua-
litatea unirii. Trei reprezentanţi ai comitetului din roman, plutonierul Pântea, 
locotenentul varzari şi soldatul mitrean, au fost delegaţi la chişinău, din ordi-
nul comandamentului suprem cu scopul de a iniţia organizarea comitetului. 

În acest context militarii din diviziile a 3-a şi a 4-a de vânători de pe fron-
tul românesc au trimis o scrisoare comitetului din chişinău prin care cerea ca 
aceştia să ducă lupta pentru autonomie, iar ei la rândul lor îşi vor face datoria 
până la sfârşit pe front, pentru fericirea pământului nostru. 

cei trei reprezentanţi s-au întâlnit la chişinău cu comisarul Gubernial, 
constantin mimi, care a declarat: “sunt bucuros că aţi început să vă mişcaţi şi 
dumneavoastră basarabenii, că noi aici nu mai putem sufla din cauza comite-
telor de străini care acţionează în basarabia”. În aceeaşi zi a fost repartizat şi un 

local pentru sediul comitetului, pe strada Gogol, vizavi de 
Liceul “b.P. haşdeu”. 

La prima şedinţă a organizaţiei au participat coloneii 
Furtună şi Ştirbu, maiorul cojocariu, locotenentul varzari, 
sublocotenentul Pântea, alţi soldaţi şi ofiţeri. 

La 7 septembrie 1917 comitetul militar central mol-
dovenesc a cerut Zemstvei guberniale ca, în continuare, în 
satele cu populaţie preponderent moldovenească, lecţiile 
la şcoală să se predea în limba română. deficitul de cadre 
pedagogice urma să fie completat cu profesori refugiaţi din 
românia. se propunea se fie organizate cursuri de două luni 
pentru analfabeţi.

În cadrul comitetului central a fost organizată o secţie 
culturală, în fruntea ei fiind numit colonelul Teodosie co-
jocaru, ulterior, director general al Armatei republicii mol-
doveneşti. secţia avea misiunea de a trimite în basarabia 
emisari, care urmau să riposteze propagandiştilor ruşi şi să 
explice populaţiei iniţiativele privind declararea autonomiei 
ţinutului şi esenţa revendicărilor sociale, prevăzute de pro-
gramul comitetului.

Autoorganizarea militarilor basarabeni din diferite re-
giuni ale statului rus era în plină desfăşurare, un rol central 
avându-l în continuare asociațiile de la odesa şi chişinău. 

opiniile majorităţii soldaţilor originari din basarabia 
demonstrau necesitatea, dacă încă nu a unui forum public, 
atunci cel puţin a unui organ special de presă. La începutul 
lunii septembrie, iorgu Tudor şi mihail minciună editau, la 
chişinău, primul număr al ziarului soldatul moldovan, or-
ganul comitetului executiv central moldovenesc al sfatului 
de deputaţi ai soldaţilor, ofiţerilor şi marinarilor, care pro-

mova deschis, de rând cu alte publicaţii, ideea de autonomie 
şi renaştere naţională. 

iniţiativa trecerii la autonomie şi a constituirii sfatului 
Ţării încetase deja să fie apanajul autorilor ei iniţiali. co-
mitetul central a jucat un rol determinant şi în organizarea 
evenimentului principal din anul, 1917 care a şi determinat 
soarta basarabiei, organizarea congresului militar.

Printr-o înţelegere comună, a reprezentanților comite-
telor naţionale ostăşeşti din odessa, chişinău, sevastopol şi 
iaşi, au decis convocarea congresului militar moldovenesc 
la chişinău, în ziua de 20 octombrie 1917.

Gherman Pântea era de părere că soarta congresului 
militar se decisese la 29 septembrie, când comitetul execu-
tiv central moldovenesc al sfatului de deputaţi ai soldaţilor, 
ofiţerilor şi marinarilor a aprobat convocarea congresului 
militar ce să decidă soarta de mai departe a basarabiei. 

La 30 septembrie, comitetul executiv central moldo-
venesc îi delega pe militarii Anatolie Popa, ion Păscăluţă 
şi Ştefan holban la marele cartier general de la moghiliov, 
pentru a cere de la Kerenski autorizaţie privind convocarea 
„congresului general ostăşesc moldovenesc”. 

comitetul intenţiona să-şi coreleze acţiunile şi cu alte 
comitete din imperiu, inclusiv cu comitetele reprezentanţi-
lor altor etnii din basarabia. 

Ulterior, la începutul anului 1918 comitetul central 
militar şi-a încetat activitatea. comitetului i se atribuie cele 
mai mari realizări ale mişcării naţionale: organizarea învă-
ţământului naţional, declararea autonomiei basarabiei, or-
ganizarea congresului militar şi formarea sfatului Ţării. 

Colonel (r) dr.Vitalie CIOBANU  

101 de ani de la formarea Comitetului executiv central moldovenesc  
al Sfatului de Deputaţi ai Soldaţilor, Ofiţerilor şi Marinarilor (1917)

Comitetului militarilor basarabeni -  
reper al demnităţii naţionale 
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rea militarilor din unităţile din imperiu şi de pe front, jucând apoi rolul central 
în organizarea congresului militar. 

conform lui Gherman Pântea, necesitatea creării comitetului central 
Executiv moldovenesc al uniunii soldaţilor şi ofiţerilor s-a discutat în cadrul 
şedinţelor mai multor comitete, iniţiativa aparţinând comitetului militarilor 
basarabeni din oraşul roman. organizatori şi conducători ai comitetului cen-
tral Executiv moldovenesc au fost, iniţial, persoanele venite din acest oraş.

Încă în luna mai 1917, comitetul de la roman a pus în discuţie problema 
centralizării comitetelor, hotărând să-l propună în calitate de delegat pe Gher-
man Pântea la comitetele ostăşeşti din iaşi şi odesa, pentru a discuta eventua-
litatea unirii. Trei reprezentanţi ai comitetului din roman, plutonierul Pântea, 
locotenentul varzari şi soldatul mitrean, au fost delegaţi la chişinău, din ordi-
nul comandamentului suprem cu scopul de a iniţia organizarea comitetului. 

În acest context militarii din diviziile a 3-a şi a 4-a de vânători de pe fron-
tul românesc au trimis o scrisoare comitetului din chişinău prin care cerea ca 
aceştia să ducă lupta pentru autonomie, iar ei la rândul lor îşi vor face datoria 
până la sfârşit pe front, pentru fericirea pământului nostru. 

cei trei reprezentanţi s-au întâlnit la chişinău cu comisarul Gubernial, 
constantin mimi, care a declarat: “sunt bucuros că aţi început să vă mişcaţi şi 
dumneavoastră basarabenii, că noi aici nu mai putem sufla din cauza comite-
telor de străini care acţionează în basarabia”. În aceeaşi zi a fost repartizat şi un 

local pentru sediul comitetului, pe strada Gogol, vizavi de 
Liceul “b.P. haşdeu”. 

La prima şedinţă a organizaţiei au participat coloneii 
Furtună şi Ştirbu, maiorul cojocariu, locotenentul varzari, 
sublocotenentul Pântea, alţi soldaţi şi ofiţeri. 

La 7 septembrie 1917 comitetul militar central mol-
dovenesc a cerut Zemstvei guberniale ca, în continuare, în 
satele cu populaţie preponderent moldovenească, lecţiile 
la şcoală să se predea în limba română. deficitul de cadre 
pedagogice urma să fie completat cu profesori refugiaţi din 
românia. se propunea se fie organizate cursuri de două luni 
pentru analfabeţi.

În cadrul comitetului central a fost organizată o secţie 
culturală, în fruntea ei fiind numit colonelul Teodosie co-
jocaru, ulterior, director general al Armatei republicii mol-
doveneşti. secţia avea misiunea de a trimite în basarabia 
emisari, care urmau să riposteze propagandiştilor ruşi şi să 
explice populaţiei iniţiativele privind declararea autonomiei 
ţinutului şi esenţa revendicărilor sociale, prevăzute de pro-
gramul comitetului.

Autoorganizarea militarilor basarabeni din diferite re-
giuni ale statului rus era în plină desfăşurare, un rol central 
avându-l în continuare asociațiile de la odesa şi chişinău. 

opiniile majorităţii soldaţilor originari din basarabia 
demonstrau necesitatea, dacă încă nu a unui forum public, 
atunci cel puţin a unui organ special de presă. La începutul 
lunii septembrie, iorgu Tudor şi mihail minciună editau, la 
chişinău, primul număr al ziarului soldatul moldovan, or-
ganul comitetului executiv central moldovenesc al sfatului 
de deputaţi ai soldaţilor, ofiţerilor şi marinarilor, care pro-

mova deschis, de rând cu alte publicaţii, ideea de autonomie 
şi renaştere naţională. 

iniţiativa trecerii la autonomie şi a constituirii sfatului 
Ţării încetase deja să fie apanajul autorilor ei iniţiali. co-
mitetul central a jucat un rol determinant şi în organizarea 
evenimentului principal din anul, 1917 care a şi determinat 
soarta basarabiei, organizarea congresului militar.

Printr-o înţelegere comună, a reprezentanților comite-
telor naţionale ostăşeşti din odessa, chişinău, sevastopol şi 
iaşi, au decis convocarea congresului militar moldovenesc 
la chişinău, în ziua de 20 octombrie 1917.

Gherman Pântea era de părere că soarta congresului 
militar se decisese la 29 septembrie, când comitetul execu-
tiv central moldovenesc al sfatului de deputaţi ai soldaţilor, 
ofiţerilor şi marinarilor a aprobat convocarea congresului 
militar ce să decidă soarta de mai departe a basarabiei. 

La 30 septembrie, comitetul executiv central moldo-
venesc îi delega pe militarii Anatolie Popa, ion Păscăluţă 
şi Ştefan holban la marele cartier general de la moghiliov, 
pentru a cere de la Kerenski autorizaţie privind convocarea 
„congresului general ostăşesc moldovenesc”. 

comitetul intenţiona să-şi coreleze acţiunile şi cu alte 
comitete din imperiu, inclusiv cu comitetele reprezentanţi-
lor altor etnii din basarabia. 

Ulterior, la începutul anului 1918 comitetul central 
militar şi-a încetat activitatea. comitetului i se atribuie cele 
mai mari realizări ale mişcării naţionale: organizarea învă-
ţământului naţional, declararea autonomiei basarabiei, or-
ganizarea congresului militar şi formarea sfatului Ţării. 

Colonel (r) dr.Vitalie CIOBANU  

101 de ani de la formarea Comitetului executiv central moldovenesc  
al Sfatului de Deputaţi ai Soldaţilor, Ofiţerilor şi Marinarilor (1917)

Comitetului militarilor basarabeni -  
reper al demnităţii naţionale 
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Academia Militară a Forţelor Armate  
„Alexandru cel Bun” anunţă concurs de admitere  

pentru anul de studii 2018-2019 ciclul I, 
studii superioare de licenţă la specialităţile:

- Conducerea subunităţilor de infanterie;
- Conducerea subunităţilor de artilerie;
- Conducerea subunităţilor de comunicaţii şi informatică.

Candidaţii înscrişi pentru participarea 
la concursul de admitere, la sosirea 

în instituţia militară, vor susţine proba de 
admitere la pregătirea fizică.
Dosarul de admitere va fi depus la Centrul 
Militar Teritorial, conform vizei de reşedinţă 
permanentă a candidatului.
Candidaţii care participă la concursul de 
admitere în Academia Militară trebuie să fie 
cetăţeni ai Republicii Moldova.

ACTele neCesARe 
penTRu ADMiTeRe:
- cerere — model de înscriere 

(se depune la Centrele 
Militare Teritoriale (raionale şi 
municipale);

- adeverinţa de naştere şi copia 
acesteia;

- copia buletinului de identitate 
al candidatului, părinţilor, soţiei 
(la necesitate) cu domiciliul 
permanent;

- cazier judiciar eliberat de 
Direcţia informaţii MAi  
(str. Hîncu, 3, municipiul 
Chişinău, tel. 25-51-55);

- copia diplomei de Bacalaureat;
- referinţa de serviciu, eliberată 

de la locul de muncă sau 
de instituţia de invatământ 
absolvită;

- certificat de confirmare a 
anticorpilor virusului HiV;

- curriculum vitae (autobiografie);
- 6 fotografii color 3×4 cm;
- fişa examenului medical  

(de expertiză medico-militară) 
stabilită pentru înscrierea în 
instituţiile de învătământ militar, 
eliberată de comisiile de profil.

ABsolVenţiloR 
ACADeMiei MiliTARe  
li se ACoRDă:
- gradul primar al corpului de ofiţeri 

„locotenent”.
- permis de conducere categoria „B”.
- loc de serviciu garantat în una 

din unităţile militare ale Armatei 
naţionale.

Durata studiilor: 3 ani, frecvenţa la 
zi, în limba de stat. studiile, cazarea, 
echipamentul şi alimentarea -  
sunt oferite gratuit.
Taxa de înscriere pentru organizarea 
şi desfăşurarea admiterii constituie 
30 lei pentru un candidat.

informaţii suplimentare  
la telefonul: 
(022) 82-27-16,  
(022) 82-27-18

Adresa: 
oraşul Chişinău,  
strada Haltei, 23
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Academia Militară a Forţelor Armate  
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admitere în Academia Militară trebuie să fie 
cetăţeni ai Republicii Moldova.

ACTele neCesARe 
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- copia buletinului de identitate 
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(la necesitate) cu domiciliul 
permanent;

- cazier judiciar eliberat de 
Direcţia informaţii MAi  
(str. Hîncu, 3, municipiul 
Chişinău, tel. 25-51-55);

- copia diplomei de Bacalaureat;
- referinţa de serviciu, eliberată 

de la locul de muncă sau 
de instituţia de invatământ 
absolvită;

- certificat de confirmare a 
anticorpilor virusului HiV;

- curriculum vitae (autobiografie);
- 6 fotografii color 3×4 cm;
- fişa examenului medical  

(de expertiză medico-militară) 
stabilită pentru înscrierea în 
instituţiile de învătământ militar, 
eliberată de comisiile de profil.

ABsolVenţiloR 
ACADeMiei MiliTARe  
li se ACoRDă:
- gradul primar al corpului de ofiţeri 

„locotenent”.
- permis de conducere categoria „B”.
- loc de serviciu garantat în una 

din unităţile militare ale Armatei 
naţionale.

Durata studiilor: 3 ani, frecvenţa la 
zi, în limba de stat. studiile, cazarea, 
echipamentul şi alimentarea -  
sunt oferite gratuit.
Taxa de înscriere pentru organizarea 
şi desfăşurarea admiterii constituie 
30 lei pentru un candidat.

informaţii suplimentare  
la telefonul: 
(022) 82-27-16,  
(022) 82-27-18

Adresa: 
oraşul Chişinău,  
strada Haltei, 23
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