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iată de ce Republica Moldova, în momentul când 
a ales valorile occidentale în abordarea problemelor 
de securitate şi în reformarea acestui sistem vital pen-
tru orice stat, a trebuit să decidă şi cu cine porneşte 
pe acest drum. Orice exerciţiu de logică ne indica clar 
partenerul (şi nu doar) din dreapta Prutului. indife-
rent de configuraţie, o asemenea opţiune este firească, 
deoarece România ne poate ajuta pe segmentul Uniu-
nii Europene şi nATO.

Recentele vizite ale ministrului Apărării Anatol Şa-
laru la Bucureşti şi atmosfera din timpul discuţiilor 
purtate peste Prut denotă clar în acest sens nu doar 
existența intenţiei din partea Republicii Moldova, dar 
şi a deciziei din partea României. Toate acestea în timp 
ce la centrele de instrucţie din ţara vecină două contin-
gente de pacificatori din Armata naţională exersează, 
împreună cu colegii din Armata Română, elemente şi 
tehnici ale operaţiunilor de menţinere a păcii.

Preşedintele României Klaus iohannis, în discuţi-
ile purtate cu Anatol Şalaru, a menționat faptul că în-
tre cele două țări există o colaborare foarte bună şi că 

România va continua să sprijine Armata națională în 
procesul acesteia de reformare şi modernizare.

Mihnea Motoc, ministrul Apărării naționale, a 
subliniat că relațiile dintre armatele Republicii Mol-
dova şi României au „un caracter special” şi se situea-
ză pe un curs ascendent, iar România va continua să 
sprijine activ operaţionalizarea, în perioada următoa-
re, a Biroului nATO de Legătură de la Chişinău, dar 
şi să ofere asistenţă în contextul Programului Aliat de 
Dezvoltare a Învăţământului Militar.

România,
Angajarea în orice parteneriat impune, din start, seriozitate, abordare pragmatică, dar şi susţinere 

reciprocă. Pentru că doar astfel pot fi stabilite planuri şi realizate obiectivele propuse, fără de care 
niciun parteneriat nu-şi merită rostul şi efortul.

Totodată, şi ministrul de Externe de la Bucureşti 
Lazăr Comănescu a declarat că România salută pro-
gresele în procesul de reformă care permit restabilirea 
încrederii partenerilor europeni şi internaționali în 
Republica Moldova şi a evidențiat necesitatea conti-
nuării acestuia în ritm susținut. De asemenea, oficialul 
român a menționat importanța valorificării de către 
Republica Moldova a oportunităților oferite de parte-
neriatul cu nATO.

Doar prin simpla enumerare a aspectelor de mai 

sus, fără a face referinţă la întregul spectru de  proble-
me abordate şi la posibilităţile de colaborare discutate, 
putem afirma că în cele două zile de aflare la Bucu-
reşti Anatol Şalaru a reuşit să asigure un făgaş normal 
pentru dezvoltarea Armatei naţionale. Or, procesul 
de reformare, dezvoltarea învăţământului militar şi 
oportunităţile parteneriatului cu nATO, de departe, 
caracterizează tendinţa de operaţionalizare a armatei 
noastre. O armată care să ne reprezinte şi să asigure 
securitatea ţării, alături de parteneri.  

partener şi prieten

Orice exerciţiu de logică ne indica clar parte-
nerul (şi nu doar) din dreapta Prutului. Indi-
ferent de configuraţie, o asemenea opţiune este 
firească, deoarece România ne poate ajuta pe 
segmentul Uniunii Europene şi NATO.
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De trei luni suntem ambasadori ai Republicii Moldova 
în zona de conflict din Kosovo. Contingentul Armatei 

Naţionale KFOR 5 este compus din 33 de infanterişti, şapte 
genişti şi un ofiţer de stat major. Misiunea nu este deloc uşoară, 
iar pericolul nu trebuie neglijat, vigilenţa fiind aici la ea aca-
să. Misiunile efectivului sunt strict şi bine determinate, acestea 
fiind executate într-o manieră profesionistă de către militarii 
moldoveni, alături de colegii noştri din alte trei ţări (Austria, 
Italia şi Slovenia) care fac parte din Gruparea Multinaţională 
de Forţe Vest. 

Grupul de infanterie deja a încheiat un ciclu complet pri-
vind executarea misiunilor în regiune, care a constat în efectu-
area patrulărilor în întreaga arie de responsabilitate a Grupării 
de Forţe Vest, executarea escortelor, îndeplinirea misiunilor la 
posturi de observare şi, desigur, la puncte de control şi trecere. 
Una dintre misiunile cele mai importante din agenda KFOR 
este cea de gardă la paza şi protecţia obiectului cu statut special 
Mănăstirea Creştin Ortodoxă „Visoki Dečani”, pe care militarii 
contingentului naţional o execută cu responsabilitate maximă. 

Zi şi noapte, militarii asigură securitatea la punctele de 
control şi escortează călugării. Pe timpul executării misiuni-
lor, efectivul este în permanentă legătură cu militarii celorlalte 
contingente, iar cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice 
pe care le deţine acesta generează interoperabilitatea atât de 
necesară pentru executarea impecabilă a misiunilor. 

Profesionalismul militarilor infanterişti nu este trecut cu 
vederea de către conducerea companiei de infanterie şi nici de 
către cea a conducerii Batalionului de manevră, care în per-
manenţă, la şedinţele de bilanţ, îşi exprimă satisfacţia de a exe-
cuta cot la cot misiuni cu colegii din Republica Moldova. Acest 
lucru mă face şi pe mine să fiu mândru de efectivul pe care îl 
conduc în misiunea de pacificare, privind încrezut spre viitor 
că şi Armata Naţională va atinge în curând aceleaşi standarde 
la care au ajuns ţările NATO. 

Alţi şapte militari moldoveni au atribuţii nu mai puţin pe-
riculoase. Sunt geniştii care cinci zile din săptămână se află în 
regiunea de sud a Kosovo, oraşul Prizren, însă misiunea pro-
priu-zisă se execută în munţii Cviljen. Misiunea este executată 
la o altitudine de peste 1.300 m, pe un teren muntos, greu ac-
cesibil, iar temperaturile ridicate de 32ºC şi costumul de pro-
tecţie al genistului transformă această misiune într-o testare a 
bărbaţilor adevăraţi. 

Echipa de genişti, deocamdată, nu a depistat muniţii ne-
explodate, însă  numărul considerabil de fragmente ale sub-
muniţiilor  indică faptul că există probabilitatea sporită de de-

pistare a acestor muniţii 
în zonă. Până acum, s-a 
efectuat curăţarea parţi-
ală a terenului, geniştilor 
moldoveni revenindu-le 
misiunea de a executa 
cercetarea în adâncimea pământului. Misiunea este dintre cele 
mai periculoase, deoarece muniţiile care au fost folosite aici 
sunt foarte sensibile. Este suficientă o mică adiere de vânt ca 
submuniţia să fie iniţiată, de aceea, fiecare semnal emis de de-
tector e ca o alarmă. 

Însă toate aceste impedimente şi greutăţi sunt incompara-
bile cu mulţumirile pe care le primim de la populaţia locală, 
care îşi exprimă gratitudinea pentru lucrul pe care îl executăm 
pentru securitatea lor.  

Performanţele contingentului Armatei Naţionale KFOR 5 
sunt înalt apreciate şi de comandantul Grupării Multinaţiona-
le de Forţe Vest, colonelul Giovani Giagheddu.

Deşi departe de casă, vreau să vă asigur că ne facem dato-
ria exemplar şi purtăm cu cinste drapelul armatei şi ţării de 
unde venim – Republica Moldova. 

Vă scriu din Kosovo...
locotenent-colonel Adrian EFROS, 

comandant Contingent  KFOR 5

STANAG – Acord de standardizare NATO  - do-
cument ce specifică acordul naţiunilor membre de 
a implementa un standard, în întregime sau parţi-
al pentru a atinge o cerinţă de interoperabilitate.

DCGS – Sistemul comun de distribuţie pe supra-
feţe terestre

DADR – Sistem radar apărare antiaeriană

C2IS – Sistem comandă, control şi informaţii – Un 
sistem integrat comprimat din doctrine, proceduri, 
structură organizaţională, personal, echipament, 
infrastructură şi comunicaţii ce asigură autorităţi-
lor la toate nivelele cu informaţie adecuată şi pre-
cisă în timp pentru planificarea, direcţionarea şi 
controlul activităţii lor.Foto din arhivă
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comandant Contingent  KFOR 5
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Colonelul Giovanni Giagheddu, comandantul Gru-
pării de Forţe Multinaţionale MnBG-W (Multi-

national Battle Group – West), într-un interviu recent 
acordat colegilor de la TVR Moldova, a menţionat că 
militarii moldoveni îşi îndeplinesc cu responsabilitate 
sarcinile care le revin în contingentul mixt de menţi-
nere a păcii din regiune. „Vreau să subliniez profesiona-
lismul pe care îl manifestă militarii Republicii Moldova 
în ceea ce priveşte lucrările de deminare în apropiere de 
provincia Prizren. Cred că este una dintre cele mai sem-
nificative contribuţii  pe care contingentul moldovenesc, 
dar şi KFOR în general o furnizează acestei ţări în pre-
zent”, conchide oficialul italian.

Primul contingent de pacificatori moldoveni a fost 
detaşat în regiunea Kosovo în data de 8 martie 2014, 
după ce, în noiembrie 2013, Parlamentul Republicii 
Moldova a aprobat o decizie în acest sens. Aceasta a 
devenit posibilă întrucât, cu un an mai devreme, pacifi-
catorii moldoveni au obţinut certificarea nATO pentru 
participarea în misiuni internaţionale. 

Astfel, Republica Moldova s-a alăturat celor 31 de 
naţiuni din cadrul Uniunii Europene, nATO şi din ţă-
rile partenere, care restabilesc viaţa paşnică în Kosovo. 
Contingentele detaşate de ţara noastră în KFOR întă-
resc contingentele italiene în această misiune, făcând 
parte din componenţa Grupării de Forțe Multinaţio-
nale MnBG-W (Multinational Battle Group – West). 
Potrivind înţelegerilor bilaterale, militarii moldoveni se 
deplasează în  teatrul de operaţii kosovar cu armamen-
tul de infanterie uşoară, muniţii de luptă şi de instruc-
ţie, echipamentul individual şi echipamentul special de 
geniu din dotarea Armatei naţionale, în acelaşi timp, 
beneficiind de suport logistic din partea colegilor ita-
lieni. 

până în prezent, republica moldova a 
detaşat cinci contingente de militari în 
misiunea internaţională de menţinere 
a păcii KFor din regiunea Kosovo. iar 
profesionalismul militarilor moldoveni, 
manifestat în mediul operaţional din 
regiunea kosovară, a fost accentuat în 
repetate rânduri de către superiorii misiunii. 
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La 10 martie 2014, are loc arborarea drapelului Republicii 
Moldova în baza multinaţională „Camp Vilaggio italia”, dis-
locată în localitatea Pech, în cadrul unei ceremonii speciale, 
cu participarea tuturor militarilor Grupării de Forţe Multi-
naţionale MnBG-W. Cele cinci contingente de pacificatori 
moldoveni participante la misiune sunt formate din 41 de 
militari - un pluton de infanterişti,  şapte genişti şi un ofi-
ţer de stat major. Rotaţia contingentelor are loc la şase luni, 
cu excepţia celui de-al doilea. La solicitarea colegilor italieni 
din cadrul Grupării de Forţe Multinaţionale Vest, mandatul 
celui de-al doilea contingent detaşat de Armata naţională în 
misiunea de menţinere a păcii din regiunea Kosovo s-a ma-
jorat până la nouă luni, acest lucru făcând posibilă sincro-
nizarea schimbului de contingente în regiune. Misiunile pe 
care le execută militarii moldoveni în regiunea kosovară ţin 

de executarea patrulărilor combinate, executarea serviciului 
la posturile de observare din aria de responsabilitate a Gru-
pării de Forţe Multinaţionale Vest, care s-ar întinde pe circa 
300 km, misiuni de pază şi apărare a obiectivelor importan-
te, inclusiv Mănăstirea „Visoki Dečani”, precum şi altele.  

În luna august curent, ministrul Apărării Anatol Şalaru 
a efectuat  o vizită de lucru în teatrul de operaţii al misiu-
nii KFOR din Kosovo. Ministrul Şalaru a avut întrevederi 
cu comandantul misiunii KFOR, generalul de divizie Gu-
glielmo Luigi Miglietta, comandantul Grupării de Forţe 
Multinaţionale MnBG-W, colonelul Giovanni Giagheddu 
şi cu Reprezentantul special al secretarului General – şef 
al Misiunii OnU de administraţie interimară în Regiunea 
Kosovo (UnMiK), Zahir Tanin. Discuţiile cu generalul 
Miglietta, desfăşurate la sediul Comandamentului KFOR 
din Priştina, s-au axat pe situaţia generală şi pe cele mai 
recente probleme de securitate din regiune. Cei doi ofici-
ali au convenit asupra importanţei misiunii de menţinere 
a păcii KFOR pentru stabilitatea Kosovo, precum şi pentru 
regiunea Balcanilor de Vest. Generalul Miglietta a apreciat 
contribuţia Republicii Moldova la operaţiunea KFOR, ac-
centuând că militarii moldoveni sunt perfect interoperabili 
cu militarii din cele 30 de ţări participante la misiune.

Căpitan Inga RAdVAN 

un grup de medici moldoveni s-au familiarizat cu practicile americane  
de acordare a ajutorului medical

Practici militare 
         pentru medicina civilă

Este vorba despre profesorii de la Colegiul naţional de 
Medicină şi Farmacie “Raisa Pacalo” din capitală, care 

au participat, în perioada 13-15 septembrie curent, alături 
de personalul medical al Armatei naţionale şi membrii Aso-
ciaţiei asistenţilor medicali ai Ministerului sănătăţii, la un 
program de instruire pentru acordarea primului ajutor, des-
făşurat în Republica Moldova de către doi specialişti din ser-
viciul Medical al Gărzii naționale a Carolinei de nord, sUA.

 Medicii care au participat la cursuri au şi demonstrat ce 
au învăţat.

La ceremonia de încheiere a proiectului a fost prezent şi 
ambasadorul statelor Unite în Moldova James Pettit, care s-a 
implicat în exerciţiul de acordare a primului ajutor în caz de 
necesitate. “Pentru noi este o plăcere să participăm la ase-
menea proiect. noi acordăm asistenţă şi instruim personalul 
medical, pentru a îmbunătăţi sănătatea populaţiei. Această 
colaborare funcţionează destul de bine de mai mulţi ani, de 
aceea suntem bucuroşi şi mândri să participăm la acest pro-
iect”, a menţionat ambasadorul sUA în Republica Moldova 
James Pettit.

specialiştii americani s-au arătat încântaţi de această ex-
perienţă şi spun că vor reveni cu drag, dacă vor avea ocazia. 
“Domeniile în care i-am antrenat pe cursanţi au fost cele re-
feritoare la triaj, dar şi la îngrijirea tuturor tipurilor de răni. 
suntem impresionaţi de rapiditatea cu care participanţii la 
curs au deprins şi au început să aplice acele metode, care au 
învăţat în cadrul acestui program de instruire”, a specificat 
maiorul Alex sanderson.

În cadrul acestui proiect, statele Unite ale Americii au 
donat Colegiului naţional de Medicină şi Farmacie aproxi-
mativ 45 de mii de dolari. Aceşti bani au fost cheltuiţi pentru 
echipamentul de instruire, care, ulterior, va fi utilizat şi pen-

tru pregătirea profesională a studenţilor acestei instituţii de 
învăţământ.

De menţionat, că parteneriatul dintre Colegiul naţional 
de Medicină şi Farmacie “Raisa Pacalo”, Armata naţională şi 
Garda naţională a Carolinei de nord durează de mai mul-
ţi ani. În cadrul acestei colaborări au fost organizate diverse 
cursuri de instruire pentru personalul medical din ţara noas-
tră de către medicii militari. Totodată, medicii moldoveni, au 
avut ocazia de a efectua vizite de studiu în Carolina de nord, 
care au avut drept scop  schimbul de experienţă în formarea 
iniţială a asistenţilor medicali, familiarizarea cu conţinutul 
programelor educaţionale, metodele de predare/evaluare a 
cunoştinţelor şi deprinderilor practice în sistemul educaţi-
onal american, informarea cu particularităţile de activitate 
practică a asistenţilor medicali în instituţiile medicale din 
sUA, formarea continuă a personalului nursing. 

Galina BACAlU,  
studenta la Facultatea de jurnalism  

şi ştiinţe ale comunicării, USM 

În luna august curent, ministrul Apără-
rii Anatol Șalaru a efectuat  o vizită de lu-
cru în teatrul de operaţii al misiunii KFOR  
din Kosovo. 
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Solemn – jurământul de student! 

59 de studenţi militari au depus jurământul de credinţă Patriei 
în cadrul unei ceremonii desfăşurate pe platoul Academiei 
Militare „Alexandru cel Bun”. 

Oastea Moldovei12

Vădit emoţionată, Cristina Dimitriu susține că de astăzi se 
consideră studentă în anul i, la arma infanterie, în cadrul 

unicei instituţii de învăţământ superior cu profil militar din 
ţară. Dânsa afirmă că această opţiune a făcut-o în pofida deza-
cordului mamei sale de a-şi lega viaţa de armată. 

După o perioadă plină de provocări care au vizat şi susţine-
rea testelor de admitere în Academia Militară, şi cele 30 de zile 
de instrucţie militară în poligonul Bulboaca, Cristina a rămas la 
fel de ferm convinsă că a făcut o alegere bună, iar acum şi mama 
o susţine şi o îndeamnă la perseverenţă în anii de studii. 

Tânăra a ales o facultate care se atribuie mai mult unui 
bărbat. Datorită pregătirii sale complexe, infanteristul are mo-
bilitate maximă în câmpul tactic. „Mă văd activând în aceas-
tă armă, studiind tipurile de armament şi tehnică din dotarea 
armatei noastre, acordând primul ajutor în zonele de operaţii, 
exersând procedurile de comandă şi control la nivelul subunită-
ţii”, afirmă cu convingere studenta. 

Şi Daniel noroc crede că anii de studenţie militară vor fi 
frumoşi, memorabili şi uşori. „Cursul de integrare ne-a unit pe 

toţi chiar înainte să începem studiile. Am început să ne cunoaş-
tem, să ne susţinem. Și acesta este un pas important în formarea 
unui colectiv studenţesc puternic”, afirmă tânărul. 

La fel de emoţionaţi au fost şi cei care au venit să-şi susţi-
nă copiii şi prietenii. Galina Rusu abia şi-a stăpânit lacrimile, 
când fiul ion rostea sacrul jurământ faţă de Patrie şi popor. „Mă 
mândresc cu alegerea pe care a făcut-o băiatul meu, chiar dacă 
acum va fi departe de casă. Îi urez drum bun în viaţa de studen-
ţie. Și să fie cu colegii fraţi între ei”, afirmă doamna Rusu. 

Academia Militară „Alexandru cel Bun” este constituită 
din două facultăţi: Facultatea Ştiinţe Militare şi Facultatea Ad-
ministraţie Publică. De asemenea, în cadrul acesteia activează 
Centrul de studii strategice de securitate şi Apărare, Centrul 
de studii Continue şi Centrul Lingvistic. studiile durează pa-
tru ani şi sunt gratuite. Programele de colaborare ale instituţiei 
permit studenţilor academiei să participe la stagieri peste ho-
tarele ţării. 

Căpitan Inga RAdVAN

Oastea Moldovei12 13Septembrie  2016
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Testul artileriei la Bulboaca

O fi interesant programul de instruire din timpul şedinţelor 
teoretice, însă partea fascinantă vine odată cu executarea 

tragerilor de luptă în câmp.
Ecoul bubuiturilor de proiectile, auzit la kilometri dis-

tanţă, a semnalat că „Zeul războiului” a intervenit în timpul 
manevrelor militare din poligonul de la Bulboaca. Artileriştii 
moldoveni au avut ocazia să-şi manifeste repetat măiestria în 
mânuirea armamentului din dotare în timpul aplicaţiilor mi-
litare „scutul de Foc 2016”, care în acest an a avut un caracter 
aparte.

În timp ce la ediţia precedentă s-a verificat starea de opera-
tivitate a tehnicii militare, după ce a fost restabilită, de această 
dată s-a testat capacitatea de mobilitate şi manevră a subuni-
tăţilor de artilerie.

Pe durata exerciţiului, desfăşurat sub comanda colonelului 
Andrei Şevcenco, 233 de artilerişti ai Armatei naţionale au fă-
cut front comun cu 30 de militari din Garda naţională a Caro-
linei de nord şi cu un detaşament de 30 de militari din Forţele 
Terestre Române, aparţinând Regimentului 52 Artilerie Mixtă 
„General Alexandru Tell” din Bârlad. Toţi participanţii au fost 
încadraţi în echipe mixte, atât la poziţiile de tragere, cât şi în 
punctele de comandă şi observare. 

startul aplicaţiilor a fost dat în prezenţa comandantului 
Comandamentului Forţe Terestre, colonelul Mihail Bucliş, 
care a accentuat importanţa experienţei militare americane, 

dar şi a colegilor de peste Prut în vederea instruirii efectivului 
moldovenesc, cu scopul asigurării interoperabilităţii între ar-
matele celor trei ţări.

În cadrul exerciţiului, contingentele participante s-au an-
trenat la executarea tragerilor de luptă din poziţii de tragere 
acoperite, precum şi la conducerea maşinilor de luptă şi tra-
gerilor de luptă din sistemele de artilerie: tun 2A-36, obuzier 
M-30, tun obuzier D-20 şi tun antitanc MT-12.

Potrivit scenariului, subunităţile de artilerie ale Armatei 
naţionale au fost atacate de inamic. Pentru a se apăra, milita-
rii au intervenit cu un contraatac, neutralizând într-un final 
forţele adversarilor. Deschiderea focului nu s-a înfăptuit decât 
după ce au fost stabilite coordonatele obiectivelor de către cer-
cetaşi şi telemetriştii din punctul de comandă şi observare a 
bateriei, care au menirea să monitorizeze spargerile din teren, 
de a corecta şi de a comanda executarea focului.

ediţia a ii-a „scutul de Foc” (Fire shield 2016) s-a încheiat cu neutralizarea 
personalului şi a mijloacelor de foc ale inamicului. ţintele au fost spulberate ca la 
carte, iar teoria din sălile de studiu a forţat partea practică până la succes.
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Locotenent-colonelul Andrei Alexandrov, locţiitorul co-
mandantului exerciţiului internaţional „scutul de Foc 2016”, 
ne-a comunicat că principalul rol al subunităţilor de artilerie 
este de a sprijini, prin foc, unităţile luptătoare dislocate în te-
ren, îndeosebi plutoanele de infanterie. De asemenea, sisteme-
le de artilerie au capacitatea să neutralizeze coloanele de ma-
şini, lucrările de fortificaţie, şi cel mai important, acestea pot 
paraliza punctele de comandă şi artileria inamicului.

Locotenent major Andrei Cotilevschii, comandant baterie 
tun obuziere D-20, calibrul 152 mm, ne-a povestit ce misiuni 
le revin militarilor din subordinea dumnealui şi care este con-
secutivitatea îndeplinirii acestora până la formularea comen-
zii de executare a focului. Aşadar, cercetaşul şi telemetristul 
sunt responsabili de studierea terenului, indicând direcţia şi 
distanţa până la obiectiv. Ulterior, aceste date sunt transmise 
radiotelefonistului care, la rândul lui, comunică prin interme-
diul staţiei radio coordonatele la poziţia de trageri necesare de 
introdus la piesă.

În sfârşit, se aud comenzi „Ocupaţi poziţiile!”. Fiecare ser-
vant ştie exact ce are de făcut. se reglează aparatele de ochire la 
posturi, se întind funiile, se deschid închizătoarele şi se încarcă 
piesele. Tensiunea creşte, ne ţinem câteva secunde respiraţia 
până se aude clar şi răspicat comanda: „Asupra obiectivului 
Foc!”.  Urechile se înfundă, iar pământul de sub picioare se cu-
tremură. La şase-opt km depărtare, o perdea de fum se înalţă 
şi liniştea pune stăpânire peste poligon. se raportează: „Inami-
cul a fost neutralizat”.

soldatului Anatolie Mardari i-a revenit funcţia de coman-
dant piesă tun antitanc MT-12. Tânărul a precizat că în timpul 

În timp ce la ediţia precedentă s-a verificat 
starea de operativitate a tehnicii militare, 
după ce a fost restabilită, de această dată s-a 
testat capacitatea de mobilitate şi manevră 
a subunităţilor de artilerie.

exerciţiului militar echipa lui a efectuat trageri cu trei feluri de 
proiectile: cumulativ, subcalibru şi exploziv. Fiind la o primă 
experienţă de acest gen, ostaşul Mardari a rămas impresionat 
de capacitatea armei: „Au fost lovituri foarte puternice. Consi-
der că m-am descurcat cu misiunea care mi-a fost încredinţa-
tă”. Întrebat cum trebuie să se comporte şi ce reguli trebuie să 
respecte un militar în timpul executării tragerilor, Anatolie a 
spus că una dintre reguli constă în păstrarea distanţei şi nea-
părat recepţionarea comenzii la timp şi întocmai.

Feedback pozitiv din partea oficialităţilor
O demonstraţie similară a avut loc de Ziua Vizitatorilor 

Distinşi, în prezenţa oficialilor corpului diplomatic acreditaţi 
în Republica Moldova, ataşaţilor militari şi conducerii Minis-
terului Apărării şi Armatei naţionale.

Ministrul Apărării Anatol Şalaru a declarat, la finalul eve-
nimentului, că militarii Armatei naţionale au demonstrat că 
pot fi la acelaşi nivel cu militarii altor ţări, chiar dacă nu dis-
pun de cel mai modern armament şi echipament. „Pentru noi 
este foarte importantă colaborarea cu trupele din România şi 
SUA. Am văzut astăzi că acestea au interacţionat perfect, ceea 
ce demonstrează că militarii noştri sunt interoperabili cu mili-
tarii din ţările NATO”, a spus ministrul Şalaru.

Mulţumit de prestaţia militarilor s-a arătat şi ambasado-
rul sUA la Chişinău James Petit, care a subliniat că aplicaţia 
din acest an vine să fortifice colaborarea internaţională, lucru 
semnificativ în modernizarea Armatei naţionale.

La rândul său, ambasadorul României în Republica Mol-
dova Daniel ioniţă a remarcat următoarele: „Am constatat cu 
plăcere faptul că militarii moldoveni au cooperat excelent cu 
militarii din România şi cei din SUA. Au exersat împreună răz-
boiul tocmai pentru a se pregăti pentru pace. De asemenea, este 
important că din astfel de interacţiune fiecare avem câte ceva 
de învăţat. Am fost impresionat de seriozitatea de care au dat 
dovadă militarii noştri, de modul în care lucrează şi comunică, 
de excepţionala calitate de pregătire a acestui exerciţiu”.

Aplicaţiile desfăşurate în perioada 11-24 septembrie s-au 
încheiat cu redislocarea forţelor în unităţile militare şi, evident, 
cu concluziile ce vor fi baza succesului la aplicaţiile de mâine. 

locotenent major Natalia ANdRONACH
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- Când a fost lansat 
Programul NATO de con-
solidare a integrităţii - 
Building Integrity (BI)? 
Contextul şi necesitatea 
acestuia?

- În ultima perioadă, pe 
plan mondial, ţările se confruntă cu provocări de reformare 
şi consolidare a capacităţilor instituţionale şi operaţionale, 
pentru a putea face faţă provocărilor unei lumi tot mai inter-
conectate. Împreună cu naţiunile partenere, ţările nATO au 
constituit un sistem de cooperare, promovând, astfel, viziuni 
comune de securitate.

Programul nATO de consolidare a integrităţii în secto-
rul de apărare şi securitate (Bi) a devenit unul dintre cele mai 
eficiente instrumente pentru a sprijini aliaţii şi partenerii în 
procesul de reformare a instituţiilor de apărare şi în dezvol-
tarea capacităţilor acestora într-o perioadă de constrângeri 
financiare.

Programul Bi a fost lansat de Consiliul Parteneriatului Eu-
ro-Atlantic (EAPC), în 2007, în cadrul Planului de acţiuni pri-
vind consolidarea instituţiilor de apărare (PAP-DiB), care ajută 
naţiunile participante în dezvoltarea eficace şi eficientă a insti-
tuţiilor din domeniul apărării, sub control civil şi democratic. 

În decembrie 2013, când miniştrii de externe ai nATO au 
identificat sprijinul consolidării capacităţii de apărare pentru 
parteneri şi, potenţial, ţările non-partenere ca un obiectiv che-
ie, Bi a fost abordat ca un instrument de promovare a valorilor 
democratice şi drepturilor omului, de contribuire la securitate, 
stabilitate şi la dezvoltarea şi sporirea interoperabilităţii.

Ulterior, la summit-ul nATO din Ţara Galilor (2014), la 
care au participat miniştrii Apărării din cele 28 de ţări aliate şi 
24 de ţări partenere, inclusiv ministrul Apărării al Republicii 
Moldova, s-a reafirmat Bi ca o componentă cheie a iniţiativei 
de Consolidare a Capacităţii de Apărare (DCBi).

- Care ar fi accentele şi pârghiile acestui program?
- Încă de la început, Programul Bi s-a concentrat pe dez-

voltarea de instrumente practice pentru a sprijini naţiunile în 
consolidarea integrităţii, transparenţei şi responsabilităţii şi 
reducerea riscului de corupţie. Prin intermediul dialogului, 
schimbului de experienţă, educării şi instruirii, acest program 
oferă naţiunilor mecanisme şi capabilităţi pentru a face mai 
eficace instituţiile din sectorul de apărare şi securitate.

Programul nATO Bi oferă o abordare strategică prin apli-
carea unor norme şi principii dovedite, precum şi prin iden-

tificarea bunelor practici şi politici pe care ţările le folosesc în 
scopul reducerii riscului de corupţie în sectorul vizat. Astfel, 
programul promovează cooperarea între ţări, atât aliate, cât şi 
partenere, pentru a face schimb de experienţă şi cunoştinţe.

Participarea în cadrul programului este pe bază de volun-
tariat, sprijinul Bi fiind conceput pentru a răspunde nevoilor şi 
cerinţelor naţionale. Printre ţările angajate în Procesul de autoe-
valuare Bi se regăsesc: Afganistan, Armenia, Bosnia şi Herţego-
vina, Bulgaria, Columbia, Croaţia, Georgia, Ungaria, Republica 
Kîrgîzstan, Letonia, Republica Moldova, Muntenegru, norve-
gia, Polonia, serbia, fosta Republică iugoslavă Macedonia1 şi 
Ucraina.

- Când a aderat Republica Moldova la această iniţi-
ativă? Care sunt instituţiile statului antrenate în imple-
mentarea BI şi care este rolul Ministerului Apărării?
- În decembrie 2012, a fost lansat Programul de consoli-

dare a integrităţii pentru Europa de sud-Est. În semestrul i 
al anului 2013, Ministerul Apărării, de comun cu Ministerul 
Afacerilor Externe şi integrării Europene, a transmis Cartie-
rului General nATO cererea de aderare la program.

Pentru Republica Moldova, Programul Bi are drept scop 
acordarea sprijinului în sporirea eficienţei instituţiilor din 
sectorul de apărare şi securitate prin consolidarea integrităţii, 
transparenţei şi reducerea riscurilor de corupţie în sectorul dat 
şi prin ameliorarea procesului de gestionare a resurselor finan-
ciare şi umane.

În procesele de auto-evaluare Bi şi cel de tip Peer Review 
au fost antrenate instituţii statale precum: Centrul naţional 
Anticorupţie, Trupele de Carabinieri şi Poliţia de Frontieră din 
cadrul Ministerului Afacerilor interne şi Procuratura militară. 
s-a interacţionat şi cu alte instituţii din sectorul de securitate 
şi apărare, cu OnG-uri locale, printre care: serviciul de infor-
maţii şi securitate, Curtea de Conturi a Republicii Moldova, 
Comisia parlamentară securitate naţională, apărare şi ordine 
publică, Centrul de informare şi Documentare privind nATO 
din Moldova, institutul de Politici Publice, Asociaţia pentru 
Politică Externă, institutul European de studii Politice din 
Moldova, institutul pentru Dezvoltare şi iniţiative sociale „Vi-
itorul” etc.

Urmând experienţa altor ţări, Republica Moldova a dema-
rat procedura de instituţionalizare a iniţiativei de consolidare 
a integrităţii. Astfel, reieşind din statutul pe care îl deţine Mi-
nisterul Apărării în sectorul de securitate şi apărare naţională, 
a fost acceptat rolul acestuia în calitate de coordonator la nivel 

1  Turcia recunoaşte Republica Macedonia cu numele său constituţional.
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naţional în procesul de implementare a iniţiativei. Totodată, 
în conformitate cu indicaţiile Preşedintelui Republicii Moldo-
va, Comandant suprem al Forţelor Armate, a fost desemnat 
un oficial responsabil de evaluare – secretarul Consiliului su-
prem de securitate - domnul Alexei BARBĂnEAGRĂ. Din 
acest considerent, Ministerul Apărării informează sistematic 
Consiliul suprem de securitate despre procesul de activitate 
în cadrul Programului Bi. 

- Care au fost acţiunile Ministerului Apărării desfă-
şurate în cadrul BI? 
- Corupţia poate influenţa efectivul, scăzând, astfel, atrac-

tivitatea serviciului militar, încrederea în obiectivitatea şi 
imparţialitatea conducerii şi discreditând statutul armatei şi 
autoritatea militarului în societate. subdiviziunile expuse mai 
mult corupţiei sunt cele care au tangenţă directă cu cetăţenii, 
cu efectivul, cu bunurile materiale şi mijloacele financiare. 
spre exemplu, lucrul cu personalul, începând cu încorpora-
rea militarilor, examinarea medicală a acestora, echiparea, 
promovarea în funcţii, acordarea gradelor militare, selectarea 
pentru participare la diferite cursuri, misiuni internaţionale 
sau asigurarea materială, modul de recepţionare a bunurilor 
materiale, luarea la evidenţă, repartizarea, utilizarea, declasa-
rea la reformă şi casarea acestora etc.

Evaluarea riscurilor de corupţie se efectuează în cadrul Pro-
cesului de Autoevaluare Bi şi Procesului de tip Peer Review.

Completarea Chestionarului de autoevaluare este primul 
pas în acest proces şi permite autoevaluarea punctelor forte 
şi a deficienţelor ce ţin de integritate în sistemul de apărare şi 
securitate. 

Pentru iniţierea procesului de completare a Chestionaru-
lui de autoevaluare, Ministerul Apărării a instituit un grup de 
lucru, care a completat Chestionarul de autoevaluare conform 
segmentului de competenţă (80%), iar pentru completarea 

capitolelor şi întrebărilor ce nu ţin de atribuţiile Ministerului 
Apărării a fost solicitată asistenţa altor instituţii din sectorul 
de securitate şi apărare2.

Ulterior Chestionarul a fost remis către Ministerul Afa-
cerilor Externe şi integrării Europene pentru a fi transmis 
experţilor nATO din structură responsabilă de organizarea 
activităţilor de tip Peer Review şi consultări în ţară.

Urmare a procesului de autoevaluare, realizat în cadrul 
Ministerului Apărării pe domeniul de integritate, a fost or-
ganizată următoarea etapă a Bi – Evaluarea inter Pares (Peer 
Review Process). scopul Evaluării inter Pares este de a înţe-
lege mai profund situaţia actuală, schimbul de opinii privind 
cele mai bune practici şi măsuri concrete pentru a consolida 
transparenţa, responsabilitatea şi integritatea sectorului apă-
rării şi securităţii. Fiecare activitate inter Pares este adaptată 
individual pentru naţiune, fiind recomandat ca autoevaluarea 
şi evaluările reciproce să fie dezvoltate cu contribuţia parla-
mentarilor, societăţii civile, inclusiv a OnG-urilor locale.

Astfel, în perioada 22-24 octombrie 2014 şi 22-23 iulie 
2015, la Chişinău s-a deplasat o echipă de experţi nATO care 
a realizat analiza Chestionarului de autoevaluare completat de 
către Ministerul Apărării în colaborare cu alte instituţii naţio-
nale a căror activitate este tangenţială programului indicat. 

Referitor la activitatea Ministerului Apărării, experţii 
nATO au menţionat existenţa bunelor practice precum: utili-
zarea fructuoasă a instrumentelor de parteneriat şi integrarea 
Bi în cadrul documentelor de politici nATO – iPAP, PARP, 
DCBi, abordarea sporită a Ministerului Apărării în consolida-
rea integrităţii instituţionale, accesibilitatea liniilor telefonice 
anticorupţie, existenţa Codului de conduită pentru personalul 
militar şi civil însoţit de evaluări anuale, în vederea asigurării 
transparenţei între personalul Ministerului Apărării şi facili-
tarea participării reprezentanţilor instituţiei de apărare în ac-
tivităţile nATO Bi de instruire şi antrenare.

- Care este eficacitatea liniilor telefonice anticorupţie?
- Liniile telefonice anticorupţie reprezintă o pârghie de în-

curajare a denunţării corupţiei din cadrul componentei edu-
caţionale şi de comunicare publică.

2 Centrul Naţional Anticorupţie, Trupele de Carabinieri şi Poliţia de 
Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Procuratura 
militară. 
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- Când a fost lansat 
Programul NATO de con-
solidare a integrităţii - 
Building Integrity (BI)? 
Contextul şi necesitatea 
acestuia?

- În ultima perioadă, pe 
plan mondial, ţările se confruntă cu provocări de reformare 
şi consolidare a capacităţilor instituţionale şi operaţionale, 
pentru a putea face faţă provocărilor unei lumi tot mai inter-
conectate. Împreună cu naţiunile partenere, ţările nATO au 
constituit un sistem de cooperare, promovând, astfel, viziuni 
comune de securitate.

Programul nATO de consolidare a integrităţii în secto-
rul de apărare şi securitate (Bi) a devenit unul dintre cele mai 
eficiente instrumente pentru a sprijini aliaţii şi partenerii în 
procesul de reformare a instituţiilor de apărare şi în dezvol-
tarea capacităţilor acestora într-o perioadă de constrângeri 
financiare.

Programul Bi a fost lansat de Consiliul Parteneriatului Eu-
ro-Atlantic (EAPC), în 2007, în cadrul Planului de acţiuni pri-
vind consolidarea instituţiilor de apărare (PAP-DiB), care ajută 
naţiunile participante în dezvoltarea eficace şi eficientă a insti-
tuţiilor din domeniul apărării, sub control civil şi democratic. 

În decembrie 2013, când miniştrii de externe ai nATO au 
identificat sprijinul consolidării capacităţii de apărare pentru 
parteneri şi, potenţial, ţările non-partenere ca un obiectiv che-
ie, Bi a fost abordat ca un instrument de promovare a valorilor 
democratice şi drepturilor omului, de contribuire la securitate, 
stabilitate şi la dezvoltarea şi sporirea interoperabilităţii.

Ulterior, la summit-ul nATO din Ţara Galilor (2014), la 
care au participat miniştrii Apărării din cele 28 de ţări aliate şi 
24 de ţări partenere, inclusiv ministrul Apărării al Republicii 
Moldova, s-a reafirmat Bi ca o componentă cheie a iniţiativei 
de Consolidare a Capacităţii de Apărare (DCBi).

- Care ar fi accentele şi pârghiile acestui program?
- Încă de la început, Programul Bi s-a concentrat pe dez-

voltarea de instrumente practice pentru a sprijini naţiunile în 
consolidarea integrităţii, transparenţei şi responsabilităţii şi 
reducerea riscului de corupţie. Prin intermediul dialogului, 
schimbului de experienţă, educării şi instruirii, acest program 
oferă naţiunilor mecanisme şi capabilităţi pentru a face mai 
eficace instituţiile din sectorul de apărare şi securitate.

Programul nATO Bi oferă o abordare strategică prin apli-
carea unor norme şi principii dovedite, precum şi prin iden-

tificarea bunelor practici şi politici pe care ţările le folosesc în 
scopul reducerii riscului de corupţie în sectorul vizat. Astfel, 
programul promovează cooperarea între ţări, atât aliate, cât şi 
partenere, pentru a face schimb de experienţă şi cunoştinţe.

Participarea în cadrul programului este pe bază de volun-
tariat, sprijinul Bi fiind conceput pentru a răspunde nevoilor şi 
cerinţelor naţionale. Printre ţările angajate în Procesul de autoe-
valuare Bi se regăsesc: Afganistan, Armenia, Bosnia şi Herţego-
vina, Bulgaria, Columbia, Croaţia, Georgia, Ungaria, Republica 
Kîrgîzstan, Letonia, Republica Moldova, Muntenegru, norve-
gia, Polonia, serbia, fosta Republică iugoslavă Macedonia1 şi 
Ucraina.

- Când a aderat Republica Moldova la această iniţi-
ativă? Care sunt instituţiile statului antrenate în imple-
mentarea BI şi care este rolul Ministerului Apărării?
- În decembrie 2012, a fost lansat Programul de consoli-

dare a integrităţii pentru Europa de sud-Est. În semestrul i 
al anului 2013, Ministerul Apărării, de comun cu Ministerul 
Afacerilor Externe şi integrării Europene, a transmis Cartie-
rului General nATO cererea de aderare la program.

Pentru Republica Moldova, Programul Bi are drept scop 
acordarea sprijinului în sporirea eficienţei instituţiilor din 
sectorul de apărare şi securitate prin consolidarea integrităţii, 
transparenţei şi reducerea riscurilor de corupţie în sectorul dat 
şi prin ameliorarea procesului de gestionare a resurselor finan-
ciare şi umane.

În procesele de auto-evaluare Bi şi cel de tip Peer Review 
au fost antrenate instituţii statale precum: Centrul naţional 
Anticorupţie, Trupele de Carabinieri şi Poliţia de Frontieră din 
cadrul Ministerului Afacerilor interne şi Procuratura militară. 
s-a interacţionat şi cu alte instituţii din sectorul de securitate 
şi apărare, cu OnG-uri locale, printre care: serviciul de infor-
maţii şi securitate, Curtea de Conturi a Republicii Moldova, 
Comisia parlamentară securitate naţională, apărare şi ordine 
publică, Centrul de informare şi Documentare privind nATO 
din Moldova, institutul de Politici Publice, Asociaţia pentru 
Politică Externă, institutul European de studii Politice din 
Moldova, institutul pentru Dezvoltare şi iniţiative sociale „Vi-
itorul” etc.

Urmând experienţa altor ţări, Republica Moldova a dema-
rat procedura de instituţionalizare a iniţiativei de consolidare 
a integrităţii. Astfel, reieşind din statutul pe care îl deţine Mi-
nisterul Apărării în sectorul de securitate şi apărare naţională, 
a fost acceptat rolul acestuia în calitate de coordonator la nivel 

1  Turcia recunoaşte Republica Macedonia cu numele său constituţional.
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naţional în procesul de implementare a iniţiativei. Totodată, 
în conformitate cu indicaţiile Preşedintelui Republicii Moldo-
va, Comandant suprem al Forţelor Armate, a fost desemnat 
un oficial responsabil de evaluare – secretarul Consiliului su-
prem de securitate - domnul Alexei BARBĂnEAGRĂ. Din 
acest considerent, Ministerul Apărării informează sistematic 
Consiliul suprem de securitate despre procesul de activitate 
în cadrul Programului Bi. 

- Care au fost acţiunile Ministerului Apărării desfă-
şurate în cadrul BI? 
- Corupţia poate influenţa efectivul, scăzând, astfel, atrac-

tivitatea serviciului militar, încrederea în obiectivitatea şi 
imparţialitatea conducerii şi discreditând statutul armatei şi 
autoritatea militarului în societate. subdiviziunile expuse mai 
mult corupţiei sunt cele care au tangenţă directă cu cetăţenii, 
cu efectivul, cu bunurile materiale şi mijloacele financiare. 
spre exemplu, lucrul cu personalul, începând cu încorpora-
rea militarilor, examinarea medicală a acestora, echiparea, 
promovarea în funcţii, acordarea gradelor militare, selectarea 
pentru participare la diferite cursuri, misiuni internaţionale 
sau asigurarea materială, modul de recepţionare a bunurilor 
materiale, luarea la evidenţă, repartizarea, utilizarea, declasa-
rea la reformă şi casarea acestora etc.

Evaluarea riscurilor de corupţie se efectuează în cadrul Pro-
cesului de Autoevaluare Bi şi Procesului de tip Peer Review.

Completarea Chestionarului de autoevaluare este primul 
pas în acest proces şi permite autoevaluarea punctelor forte 
şi a deficienţelor ce ţin de integritate în sistemul de apărare şi 
securitate. 

Pentru iniţierea procesului de completare a Chestionaru-
lui de autoevaluare, Ministerul Apărării a instituit un grup de 
lucru, care a completat Chestionarul de autoevaluare conform 
segmentului de competenţă (80%), iar pentru completarea 

capitolelor şi întrebărilor ce nu ţin de atribuţiile Ministerului 
Apărării a fost solicitată asistenţa altor instituţii din sectorul 
de securitate şi apărare2.

Ulterior Chestionarul a fost remis către Ministerul Afa-
cerilor Externe şi integrării Europene pentru a fi transmis 
experţilor nATO din structură responsabilă de organizarea 
activităţilor de tip Peer Review şi consultări în ţară.

Urmare a procesului de autoevaluare, realizat în cadrul 
Ministerului Apărării pe domeniul de integritate, a fost or-
ganizată următoarea etapă a Bi – Evaluarea inter Pares (Peer 
Review Process). scopul Evaluării inter Pares este de a înţe-
lege mai profund situaţia actuală, schimbul de opinii privind 
cele mai bune practici şi măsuri concrete pentru a consolida 
transparenţa, responsabilitatea şi integritatea sectorului apă-
rării şi securităţii. Fiecare activitate inter Pares este adaptată 
individual pentru naţiune, fiind recomandat ca autoevaluarea 
şi evaluările reciproce să fie dezvoltate cu contribuţia parla-
mentarilor, societăţii civile, inclusiv a OnG-urilor locale.

Astfel, în perioada 22-24 octombrie 2014 şi 22-23 iulie 
2015, la Chişinău s-a deplasat o echipă de experţi nATO care 
a realizat analiza Chestionarului de autoevaluare completat de 
către Ministerul Apărării în colaborare cu alte instituţii naţio-
nale a căror activitate este tangenţială programului indicat. 

Referitor la activitatea Ministerului Apărării, experţii 
nATO au menţionat existenţa bunelor practice precum: utili-
zarea fructuoasă a instrumentelor de parteneriat şi integrarea 
Bi în cadrul documentelor de politici nATO – iPAP, PARP, 
DCBi, abordarea sporită a Ministerului Apărării în consolida-
rea integrităţii instituţionale, accesibilitatea liniilor telefonice 
anticorupţie, existenţa Codului de conduită pentru personalul 
militar şi civil însoţit de evaluări anuale, în vederea asigurării 
transparenţei între personalul Ministerului Apărării şi facili-
tarea participării reprezentanţilor instituţiei de apărare în ac-
tivităţile nATO Bi de instruire şi antrenare.

- Care este eficacitatea liniilor telefonice anticorupţie?
- Liniile telefonice anticorupţie reprezintă o pârghie de în-

curajare a denunţării corupţiei din cadrul componentei edu-
caţionale şi de comunicare publică.

2 Centrul Naţional Anticorupţie, Trupele de Carabinieri şi Poliţia de 
Frontieră din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi Procuratura 
militară. 
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În acest sens, în cadrul Ministerului Apărării activează:
- linia specializată anticorupţie - 022-232-806 - având 

drept scop recepţionarea informaţiei privind comiterea unor 
acte de corupţie de către funcţionarii publici, inclusiv milita-
rii prin contract, persoanele cu funcţii de demnitate publică 
şi alte persoane care prestează servicii publice din cadrul Ar-
matei naţionale (linie telefonică gestionată de către Direcţia 
inspecţie generală); 

- linia instituţională pentru informare - 022-252-009 - in-
stituită în scopul sporirii transparenţei în funcţionarea Mi-
nisterului Apărării, precum şi pentru conlucrarea acestuia cu 
societatea civilă prin oferirea de informaţii ce ţin de propria 
activitate (linie telefonică gestionată de Centrul de comunica-
ţii şi informatică);

- telefonul de încredere al Ministerului Apărării în cadrul 
Comenduirii militare a Armatei naţionale, care poate fi acce-
sat la numărul 022-238-412, unde apelurile vor fi recepţionate 
inclusiv în afara orelor de serviciu, în zilele de odihnă şi în 
zilele de sărbătoare. 

Direcţia inspecţie generală a  pus în aplicare şi „Cererea de 
intervenţie a Direcţiei inspecţie generală”. solicitarea menţio-
nată reprezentă un formular electronic, prin care denunţăto-
rul/informatorul va avea posibilitatea de a înştiinţa în mod ex-
pres Direcţia inspecţie generală a Ministerului Apărăii despre 
existenţa unor eventuale probleme de sistem, precum şi cele 
de încălcare a drepturilor legale ale angajaţilor Ministerului 
Apărării şi membrilor familiei lor. Expedierea solicitării de a 
interveni în vederea examinării unor probleme anume poate fi 
realizată pe pagina web oficială a Ministerului Apărării: http://
www.army.md/ (localizată în partea de jos a paginii).

În perioada semestrului ii-2014 – semestrul i-2016 au 
fost recepţionate 116 de apeluri telefonice şi 24 de solicitări 
de intervenţie a DiG, problemele abordate fiind la capitolul 
încorporarea în serviciul militar, nerespectarea drepturilor 
militarilor (de odihnă, financiar), existenţa relaţiilor neregula-
mentare, precum şi cazuri de însuşire ilegală de bunuri mate-
riale din patrimoniul militar.

Adresările petenţilor sunt examinate integral, iar des-
pre rezultatele elucidării cazurilor relatate este informată 
conducerea Ministerului Apărării, precum şi apelanţii. O 
informaţie alarmantă a fost recepţionată referitor la cazul 
de acumulare a surplusului de bunuri materiale şi de nelu-
are a acestora la evidenţă, în una dintre unitățile militare. 
În urma efectuării controlului activităţii serviciilor unităţii, 
precum şi a depozitelor de resort, s-au depistat un şir de ne-
ajunsuri, dar şi surplusuri de bunuri materiale, împrejurări 
care creează condiţii favorabile pentru utilizarea defectuoa-
să a bunurilor materiale. 

Compromite imaginea Armatei naţionale şi încălcarea 
gravă a disciplinei militare de către un militar prin contract 
care a consumat băuturi alcoolice şi a admis relaţii neregula-
mentare în raport cu un alt militar. 

Unul dintre cazurile de lezare a drepturilor agenţilor pu-
blici ai Ministerului Apărării este neachitarea suportului de 

compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile. 
După apelul la telefonul de încredere, a urmat intervenţia ofi-
ţerilor Direcţiei inspecţie generală. În consecinţă, angajatului 
i-a fost asigurat dreptul la achitarea sporului de compensare.

- la ce etapă suntem astăzi în implementarea BI? Ce 
urmează să realizeze Ministerul Apărării?
- În semestrul i al anului 2016, experţii nATO, prin inter-

mediul Ministerului Afacerilor Externe şi integrării Europene, 
au transmis Ministerului Apărării Raportul nATO de evalua-
re a integrităţii în sectorul de securitate şi apărare al Republicii 
Moldova „Building integrity self Assessment and Peer Review 
Report” (Raport de evaluare), cu propunerile şi recomandările 
de rigoare. Acest raport a fost elaborat în baza Chestionarului 
de autoevaluare privind consolidarea integrităţii în sectorul de 
apărare şi securitate.

În baza Raportului de evaluare, în corespundere cu reco-
mandările înaintate de către experţii nATO Bi, Ministerul 
Apărării, în calitatea sa de coordonator la nivel naţional al 
Programului Bi, a asigurat publicarea documentului pe pagina 
oficială web3 şi informarea instituţiilor din sectorul de securi-
tate şi apărare şi OnG-urile locale.

Pe plan intern, grupul de lucru instituit în cadrul Minis-
terului Apărării a examinat Raportul de evaluare şi, în cores-
pundere cu recomandările experţilor nATO Bi, precum şi în 
urma identificării unor vulnerabilităţi şi riscuri care pot afecta 
atât integritatea instituţiei, cât şi a angajaţilor, a elaborat Planul 
de acţiuni privind reducerea riscului de corupţie în Ministerul 
Apărării pentru anii 2016-2017.

În conformitate cu angajamentul asumat benevol de către 
ţara noastră de a adera la Bi în 2013 şi ţinând cont de faptul că 
acest program a fost inclus în instrumentele de cooperare, şi 
anume: Planul individual de Acţiuni al Parteneriatului (iPAP) 
RM-nATO, Procesul de Planificare şi Revizuire a Parteneri-
atului (PARP) şi iniţiativa de Consolidare a Capacităţilor de 
Apărare (DCBi), precum şi în documentele naţionale de poli-
tici publice - Planul de acţiuni al Guvernului Republicii Mol-
dova pentru perioada 2016-2018, Planul de acţiuni pe anul 
2016 privind implementarea strategiei naţionale anticorupţie 
pe anii 2011-2016 etc., implementarea lui poartă caracter obli-
gatoriu. Deşi procesul de implementare a Planului de acţiuni 
nu este unul limitat în timp, îndeplinirea cât mai apropiată 
a acestuia va contribui la edificarea unui sistem de apărare 
transparent şi incoruptibil. 

Ministerul Apărării este un beneficiar activ al Programului 
nATO Bi. Eforturile consistente ale acestuia de a consolida in-
tegritatea, transparenţa şi responsabilitatea sectorului apărării 
şi securităţii, precum şi contribuţia sa semnificativă la program 
au fost înalt apreciate de experţii nATO şi de alte organizaţii 
de resort care au urmărit sistematic punerea în aplicare a dife-
ritelor etape ale procesului Bi.

3  www.army.md

Un militar  
     care schimbă metafora

A donat peste 3.000 ml de sânge 
 şi timp de şapte ani face voluntariat  

la lăcaşuri sfinte din ţară  
şi de peste hotare

Vorbim despre sergentul inferior Andrei Gabura care are 
25 de ani, şi jumătate din ei i-a dedicat actelor de bine-

facere. Urmaş de preot român, protagonistul nostru caută să 
ofere cât mai mult ajutor oamenilor. Zice că preţuieşte ome-
nia, sinceritatea şi căldura în căminul familial. soţia şi copilul 
îl înţeleg şi îl susţin în tot ce face. Cu două diplome la mână 
– de absolvire a seminarului teologic liceal din Chişinău şi de 
bacalaureat, Andrei face şi studii la Universitatea Pedagogică 
de stat  „ion Creangă”, facultatea istorie şi etnologie, dar nu 
activează nicio zi în domeniul în care s-a şcolit. 

În data de 3 iunie, 2014, optează pentru cariera militară în 
Brigada „Ştefan cel Mare” din capitală. „Pentru că anii de semi-
nar s-au asemănat cu regimul cazon, adică există şi-ntr-o parte, 
şi-n alta nişte reguli care trebuie strict respectate, diferenţa nu a 
fost prea mare şi armata mi s-a dat uşor”, afirmă protagonistul 
nostru, ajustându-şi uniforma. 

Armata i-a permis să continue ceea ce îi place să facă – să 
ajute oamenii. La centrele de recoltare a sângelui merge cât de 
des poate. „Se recomandă să donezi sânge o dată la trei-patru 
luni, dar eu o fac atunci când îmi permite sănătatea”, afirmă tâ-
nărul sergent. Donează pentru oameni necunoscuţi, încrezut 
că orice picătură de sânge poate salva o viaţă de om, chiar dacă 
pentru unii pare să fie o metaforă. 

Căpitan Inga RAdVAN

„Mişcaţi voi un deget 
şi restul va face dumnezeu” 
Anual, sergentul inferior Gabura merge la mănăstiri ca să 

dea o mână de ajutor prin gospodăria lăcaşurilor sfinte. Fără 
recompensă. „Merg să ajut acolo unde Ministerul Culturii 
nu investeşte bani. Altă situaţie este în România, de exemplu, 
unde statul alocă bani pentru mănăstiri, astfel promovându-se 
şi dezvoltându-se turismul”, zice dânsul. 

Pe când era licean a participat la asamblarea bisericii din 
lemn de lângă fabrica de bomboane „Bucuria”. „Acea biserică 
a fost adusă pe bucăţi din România, iar noi i-am redat aspec-
tul final în timp foarte scurt”, afirmă tânărul care crede că 
toate lucrurile frumoase se construiesc din dragoste. 

Vara aceasta şi-a luat concediu pentru a merge la Mă-
năstirea Voroneţ, supranumită „Capela sixtină a Estului”, 
un complex monahal medieval construit în satul cu acelaşi 
nume de către Ştefan cel Mare. Timp de o săptămână, atât 
cât a stat acolo, a ajutat la treburile de pe lângă sfântul aşe-
zământ, participând şi la ridicarea unei scene de lemn lângă 
mănăstire. Experienţa se dovedeşte a fi mereu nouă şi inte-
resantă. 

Pentru perioada imediat următoare, protagonistul nos-
tru şi-a planificat încă câteva zile de voluntariat la Mănăs-
tirea din satul Bănceni, Cernăuţi, acolo unde slujesc câţiva 
colegi de-ai săi de seminar. 

Pe finalul discuţiei noastre, sergentul inferior Andrei Ga-
bura îmi spune că lumea este frumoasă şi, ca să rămână tot 
aşa, trebuie să ne ajutăm unii pe alţii, păstrând cu sfinţenie 
ceea ce avem mai drag. „Ar fi foarte bine dacă şi alţi colegi 

de-ai mei ar face acte de filantropie şi voluntariat. Prin 
aceasta am creşte şi spiritul de camarade-

rie în societate”. 

21Martie  2016 21Septembrie  2016
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În acest sens, în cadrul Ministerului Apărării activează:
- linia specializată anticorupţie - 022-232-806 - având 

drept scop recepţionarea informaţiei privind comiterea unor 
acte de corupţie de către funcţionarii publici, inclusiv milita-
rii prin contract, persoanele cu funcţii de demnitate publică 
şi alte persoane care prestează servicii publice din cadrul Ar-
matei naţionale (linie telefonică gestionată de către Direcţia 
inspecţie generală); 

- linia instituţională pentru informare - 022-252-009 - in-
stituită în scopul sporirii transparenţei în funcţionarea Mi-
nisterului Apărării, precum şi pentru conlucrarea acestuia cu 
societatea civilă prin oferirea de informaţii ce ţin de propria 
activitate (linie telefonică gestionată de Centrul de comunica-
ţii şi informatică);

- telefonul de încredere al Ministerului Apărării în cadrul 
Comenduirii militare a Armatei naţionale, care poate fi acce-
sat la numărul 022-238-412, unde apelurile vor fi recepţionate 
inclusiv în afara orelor de serviciu, în zilele de odihnă şi în 
zilele de sărbătoare. 

Direcţia inspecţie generală a  pus în aplicare şi „Cererea de 
intervenţie a Direcţiei inspecţie generală”. solicitarea menţio-
nată reprezentă un formular electronic, prin care denunţăto-
rul/informatorul va avea posibilitatea de a înştiinţa în mod ex-
pres Direcţia inspecţie generală a Ministerului Apărăii despre 
existenţa unor eventuale probleme de sistem, precum şi cele 
de încălcare a drepturilor legale ale angajaţilor Ministerului 
Apărării şi membrilor familiei lor. Expedierea solicitării de a 
interveni în vederea examinării unor probleme anume poate fi 
realizată pe pagina web oficială a Ministerului Apărării: http://
www.army.md/ (localizată în partea de jos a paginii).

În perioada semestrului ii-2014 – semestrul i-2016 au 
fost recepţionate 116 de apeluri telefonice şi 24 de solicitări 
de intervenţie a DiG, problemele abordate fiind la capitolul 
încorporarea în serviciul militar, nerespectarea drepturilor 
militarilor (de odihnă, financiar), existenţa relaţiilor neregula-
mentare, precum şi cazuri de însuşire ilegală de bunuri mate-
riale din patrimoniul militar.

Adresările petenţilor sunt examinate integral, iar des-
pre rezultatele elucidării cazurilor relatate este informată 
conducerea Ministerului Apărării, precum şi apelanţii. O 
informaţie alarmantă a fost recepţionată referitor la cazul 
de acumulare a surplusului de bunuri materiale şi de nelu-
are a acestora la evidenţă, în una dintre unitățile militare. 
În urma efectuării controlului activităţii serviciilor unităţii, 
precum şi a depozitelor de resort, s-au depistat un şir de ne-
ajunsuri, dar şi surplusuri de bunuri materiale, împrejurări 
care creează condiţii favorabile pentru utilizarea defectuoa-
să a bunurilor materiale. 

Compromite imaginea Armatei naţionale şi încălcarea 
gravă a disciplinei militare de către un militar prin contract 
care a consumat băuturi alcoolice şi a admis relaţii neregula-
mentare în raport cu un alt militar. 

Unul dintre cazurile de lezare a drepturilor agenţilor pu-
blici ai Ministerului Apărării este neachitarea suportului de 

compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile. 
După apelul la telefonul de încredere, a urmat intervenţia ofi-
ţerilor Direcţiei inspecţie generală. În consecinţă, angajatului 
i-a fost asigurat dreptul la achitarea sporului de compensare.

- la ce etapă suntem astăzi în implementarea BI? Ce 
urmează să realizeze Ministerul Apărării?
- În semestrul i al anului 2016, experţii nATO, prin inter-

mediul Ministerului Afacerilor Externe şi integrării Europene, 
au transmis Ministerului Apărării Raportul nATO de evalua-
re a integrităţii în sectorul de securitate şi apărare al Republicii 
Moldova „Building integrity self Assessment and Peer Review 
Report” (Raport de evaluare), cu propunerile şi recomandările 
de rigoare. Acest raport a fost elaborat în baza Chestionarului 
de autoevaluare privind consolidarea integrităţii în sectorul de 
apărare şi securitate.

În baza Raportului de evaluare, în corespundere cu reco-
mandările înaintate de către experţii nATO Bi, Ministerul 
Apărării, în calitatea sa de coordonator la nivel naţional al 
Programului Bi, a asigurat publicarea documentului pe pagina 
oficială web3 şi informarea instituţiilor din sectorul de securi-
tate şi apărare şi OnG-urile locale.

Pe plan intern, grupul de lucru instituit în cadrul Minis-
terului Apărării a examinat Raportul de evaluare şi, în cores-
pundere cu recomandările experţilor nATO Bi, precum şi în 
urma identificării unor vulnerabilităţi şi riscuri care pot afecta 
atât integritatea instituţiei, cât şi a angajaţilor, a elaborat Planul 
de acţiuni privind reducerea riscului de corupţie în Ministerul 
Apărării pentru anii 2016-2017.

În conformitate cu angajamentul asumat benevol de către 
ţara noastră de a adera la Bi în 2013 şi ţinând cont de faptul că 
acest program a fost inclus în instrumentele de cooperare, şi 
anume: Planul individual de Acţiuni al Parteneriatului (iPAP) 
RM-nATO, Procesul de Planificare şi Revizuire a Parteneri-
atului (PARP) şi iniţiativa de Consolidare a Capacităţilor de 
Apărare (DCBi), precum şi în documentele naţionale de poli-
tici publice - Planul de acţiuni al Guvernului Republicii Mol-
dova pentru perioada 2016-2018, Planul de acţiuni pe anul 
2016 privind implementarea strategiei naţionale anticorupţie 
pe anii 2011-2016 etc., implementarea lui poartă caracter obli-
gatoriu. Deşi procesul de implementare a Planului de acţiuni 
nu este unul limitat în timp, îndeplinirea cât mai apropiată 
a acestuia va contribui la edificarea unui sistem de apărare 
transparent şi incoruptibil. 

Ministerul Apărării este un beneficiar activ al Programului 
nATO Bi. Eforturile consistente ale acestuia de a consolida in-
tegritatea, transparenţa şi responsabilitatea sectorului apărării 
şi securităţii, precum şi contribuţia sa semnificativă la program 
au fost înalt apreciate de experţii nATO şi de alte organizaţii 
de resort care au urmărit sistematic punerea în aplicare a dife-
ritelor etape ale procesului Bi.

3  www.army.md
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resantă. 
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tirea din satul Bănceni, Cernăuţi, acolo unde slujesc câţiva 
colegi de-ai săi de seminar. 
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Acțiunile statului major trebuie să fie bine analizate, scrise, 
coordonate, să întrunească intenția comandantului şi să repre-
zinte punctele de vedere ale comandanților din subordine.

Activitatea statelor majore ale marilor unități şi unităților 
solicită de la ofițerii de stat major un management adecvat al 
fluxului informațional, analiza situației, rezolvarea probleme-
lor, stabilirea cursurilor de acțiune, coordonarea problemelor 
cu eşalonul superior şi subunitățile din subordine şi transmi-
terea către acestea a misiunilor/ sarcinilor.  

În acest sens recomandăm câteva repere ofițerilor de stat 
major pentru a se conduce în activitatea zilnică.

1. activitățile statului major
Cheile spre responsabilitățile ofițerului de stat major sunt: 
A - anticipare
C - coordonare
V - verificare   
aNTIcIPaRE - privind în perspectivă (viitor), planificați, 

fiți proactiv, concentrați-vă pe obiectivele pe termen lung, în 
timp ce îndepliniți cerințele (misiunile) curente. 

În general, rolul unui ofițer de stat major este de a face lu-
crurile fără a aşteapta să i se spună ce să facă, să caute în mod 
activ domeniile de activitate (problemele) care au nevoie de 
atenție şi să nu ezite să se apuce să le rezolve. 

imaginația ofițerului de stat major ar trebui să fie atât de 
vie, încât el să poată urmări o acțiune (problemă) pe tot dru-
mul acesteia până la starea ei finală.

cooRdoNaRE - coordonați problemele cu toate per-
soanele la care se referă sau sunt implicate în activitatea re-
spectivă; 

• gândiți-vă cine altcineva trebuie să știe despre aceasta; 
– prima variantă de coordonare este deplasarea la persoa-

na cu care trebuie să se coordoneze, vorbiți față în față cu el/ea, 
aceasta întotdeauna trebuie să fie prima alegere;

– a doua variantă de coordonare este adunarea tuturor la 
masa rotundă, toți vin pe jos la punctul central;

Memoratorul  
    Ofiţerului de Stat Major

Atât pe timp de pace, cât şi pe timp de război, statul major are 
sarcina să-l asiste pe comandant la îndeplinirea misiunii, de aceea 

comandantul şi statul major sunt consideraţi ca o „entitate unică”. 
statul major trebuie să analizeze, să lucreze pe verticală şi orizontală şi 
să menţină o balanţă efectivă între aceste două segmente. 

– a treia variantă de coordonare este prin telefon, dacă gra-
dul de secretizare a problemei (proiectului) o permite;

• La pregătirea activităților de stat major, ofițerii de stat 
major sunt obligați să reprezinte punctele de vedere ale 
comandanților subunităților subordonate.

• Dvs. trebuie să fiți sigur că, comandanții de subunități 
vor şti nu numai că, coordonați cu ei orice probleme care afec-
tează subunitățile lor, dar veți reprezenta întotdeauna punctele 
lor de vedere, indiferent de recomandările Dvs.

vERIFIcaRE- faceți ultimele verificări personal şi nu 
vă bazați pe rapoarte verbale sau pe cei cărora le-ați delegat 
să o facă; 

• Scopul statului major pentru comandant trebuie să fie ca 
acesta să semneze orice fără a verifica; 

• Ofițerul de stat major cercetează domeniul (problema) de 
executat foarte atent şi se asigură că recomandările (documen-
tele) pe care el/ea le propune decidentului (şefului/comandan-
tului) sunt bazate pe  fapte şi sunt prezentate cu exactitate.

2. Furnizarea de informații comandantului
Ofițerul de stat major trebuie să prezinte informații co-

mandantului într-o manieră imparțială şi obiectivă.
• Rapoartele:
– informația 
• trebuie analizată și structurată pentru a prezenta doar da-

tele şi informațiile semnificative (importante);
• structurată în cel mai bun format pentru comandant ca 

acesta să o poată uşor analiza sau lua o decizie, format care să 
permită înțelegrea rapidă cu un nivel adecvat de detalii.

3. Prezentarea informației comandantului
• Rapoartele:
– comandantul are nevoie de rapoarte care să-l alerteze 

dintr-o privire despre domeniile problematice sau potențial 
problematice;

– rapoartele trebuie în aşa mod structurate, ca să dea posi-
bilitate comandantului să ia decizia corectă. 

4. Prezentarea informației comandantului 
Testul final pentru lucrul de stat major executat este ur-

mătorul: dacă ați fi comandant, ați avea voință să semnați do-
cumentul pe care l-ați întocmit?  Veți pune miza pe reputația 
Dvs. profesională că documentul este perfect?  Dacă răs-
punsul Dvs. este „nu”, atunci luați documentul înapoi şi mai 
lucrați asupra lui pentru că nu este încă produs de stat major 
finalizat.

• Scrierea documentelor 
–  Organizat: pentru orice tip de document în scris, struc-

tura de bază va fi următoarea: 
• listați în primul paragraf trei probleme despre care veți 

vorbi; 
• scrieți câte un paragraf despre fiecare dintre ele;
• în ultimul paragraf scrieți un rezumat. 
• Această structură poate fi folosită pentru oricare subiect 

sau cerere de informație
– Concis: scrieți o singură pagină când este posibil. De 

regulă, cu cât textul e mai mic, cu atât mai mult lucru şi timp 
se cere.

– Un preşedinte a fost întrebat cât timp îi ia să scrie un dis-
curs de cinci minute, el a răspuns: „În jur de o săptămână”. La 
întrebarea de cât timp ar avea nevoie să pregătească un discurs 
de 30 de minute, răspunsul a fost „două sau trei zile”, când a 
fost întrebat despre un discurs de două ore, a răspuns: „sunt 
gata chiar acum” (sursă necunoscută). 

5. activități de stat major
• Un individ poate fi delegat ca „executant” pentru o ac-

tivitate. El/ea are obligația primordială să supravegheze şi să 
vadă activitatea prin tot sistemul (organizația) până la execu-
tarea ei. 

• Când activitatea este transmisă la alt eșalon, responsabi-
litatea primordială rămâne pe ofițerul „executant”. O activitate 
transmisă nu este o activitate finalizată. 

• Fiecare persoană e obligată să-l țină permanent informat 
pe şeful său nemijlocit despre statutul şi progresul oricărei 
activități ordonate şi să nu aştepte să fie întrebat despre pro-
gresul activității. 

6. sumar
• Anticiparea problemelor, elaborarea planurilor, colec-

tarea informației şi punctelor de vedere, rezolvarea detaliilor 
tehnice, efectuarea analizei (chibzuirea), consultarea şi in-
formarea celor implicați în activitate, executarea lucrului cu 
hârtiile, coordonarea şi supervizarea activităților care duc la 
luarea deciziilor şi raportarea despre progres – toate acestea 
sunt funcțiile adecvate ale statului major. 

Foto din arhivă

Colonel Sergiu ȘARAMET,  
comandant brigadă
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Foto din arhivă

Colonel Sergiu ȘARAMET,  
comandant brigadă
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Sportul 
          reuneşte recruţii

secția administrativ-militară a raionului Făleşti, în co-
laborare cu  administrația publică locală, au desfăşurat 

competiţiile militar-sportive „Pe meleagurile natale”, cu 
participarea echipelor reprezentative din  oraşul Făleşti şi 
satele Răuțel, Glinjeni, Pârlița, scumpia şi Risipeni.

Recruții şi-au măsurat puterile la curse de alergări pe dis-
tanţele de 100 m, 1000 m şi 3000 m, tracțiuni la bara fixă, ri-
dicarea halterei (16 kg) prin procedeul smuls,  ridicarea trun-
chiului,  tragerea otgonului şi ştafeta (4 x 100 m). 

sărbătoarea a fost întregită de prezența militarilor Bri-
găzii „moldova” din municipiul Bălţi şi a reprezentanților 
trupelor de carabinieri, iar recruţii au avut posibilitatea să 
se convingă de măiestria bucătarilor militari, gustând din 
mâncărurile care se servesc în armată. 

 conform locotenentului major dmitri Lipsiuc, şef 
secție administrativ-militară Făleşti, competițiile au con-
stituit un bun prilej pentru ca tinerii recruți să-şi verifice 
abilitățile, dar au fost şi un test al rezistenței, al pregătirii 
lor pentru a deveni apărători ai Patriei. competiția i-a 
mobilizat, făcându-i să înțeleagă că ei trebuie să lupte nu 
numai pentru performanţe individuale, dar şi pentru re-
zultatul echipei, pentru colectivul din care fac parte. or, în 
armată coeziunea de grup şi camaraderia sunt foarte im-
portante. Toate aceste detalii vor conta în mod deosebit în 
perioada când ei îşi vor îndeplini datoria constituțională 
față de țară. 

Totodată, competițiile vin să completeze şi golul exis-
tent în societatea noastră vizavi de educația militar-patri-
otică a tinerei generații.  sursa citată a ținut să menționeze 
că la acest capitol se face foarte puţin la nivel de ţară, edu-
carea valorilor patriotice fiind lăsată pe seama structurii 
militare. 

 organizarea competițiilor împreună cu administrația 
publică locală a constituit o încercare de a pune umărul, ală-
turi de armată, pentru a schimba lucrurile. Reprezentanții 
administrației publice locale au povestit din amintirile lor 
cazone şi au adresat tinerilor îndemnul să opteze pentru 
serviciul militar şi să contribuie la prosperarea ţării.

Galina BACAlU,  
studenta la Facultatea de jurnalism  

şi ştiinţe ale comunicării, USM 

Oastea Moldovei24

Federaţia de Haltere din republica moldova a hotărât în unanimitate să-i atribuie cea 
de-a două cotă olimpică lui serghei cechir. prin urmare, halterofilul clubului sportiv 
central al armatei, sergentul inferior serghei cechir ne-a reprezentat ţara şi armata 
naţională la ediţia a 31-a a Jocurilor olimpice de vară, desfăşurate anul acesta la rio de 
Janeiro, între 5 şi 21 august.

Evoluţie meritorie la Rio

Discipolul lui sergiu Creţu a fost primul reprezentant al 
halterofililor din lotul olimpic moldovenesc care a intrat 

în competiţie la Olimpiada de la Rio. sportivul moldovean a 
câştigat ambele exerciţii în confruntarea cu concurenţii gru-
pei „B”, la categoria de greutate 69 kg. La proba „smuls” aces-
ta a efectuat două prize reuşite, fixând în cea mai bună dintre 
ele o greutate de 144 kg. La „aruncat” toate cele trei ieşiri ale 
lui Cechir au fost reuşite. În final, sportivul a fixat greutatea 
de 178 kg, acumulând per total 322 kg. serghei a fost urmat 
de Won Jeong-sik din Coreea de sud cu 320 kg şi spaniolul 
David sanchez Lopez, care a înregistrat o performanţă de 
317 kg. Din păcate, după evoluţia celor 12 sportivi din grupa 
valorică superioară „A”, reprezentantul nostru a coborât şase 
poziţii în clasamentul general şi s-a clasat în TOP 7 de celor 
mai buni halterofili ai Jocurilor Olimpice.

Conform deciziei aprobate de Guvern, serghei Cechir, 
dar şi alţi sportivi, care au ocupat primele opt poziţii în cla-
samentul probelor de la Jocurile Olimpice din Rio 2016, ur-
mează să fie recompensaţi cu premii băneşti. 

Pentru serghei Cechir, în vârstă de 25 de ani, aceasta 
este prima participare la o competiţie de asemenea talie şi 
reprezintă un rezultat al efortului şi antrenamentelor inten-
se din sala de sport. După ce a aflat că se numără printre 
cei 23 de sportivi ai echipei olimpice din partea Republicii 
Moldova, tânărul, care este decis să se facă antrenor de hal-
tere, de îndată ce-şi va încheia cariera sportivă, a menţionat: 
„Participarea la Jocurile Olimpice constituie visul fiecărui 
sportiv. Este, de fapt, rezultatul muncii comune a antreno-
rului şi atletului respectiv, dar şi al eforturilor depuse de 
Federaţie. sunt bucuros pentru această susţinere şi onoare 
de a reprezenta Republica Moldova la Jocurile Olimpice de 
la Rio 2016”.

serghei Cechir mai deţine medalia de argint şi, respectiv 
pe cea de bronz de la campionatele Europei din 2012-2013. 

 locotenent major Natalia ANdRONACHI

25Martie  2016 25Septembrie  2016
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Dragă redacţie!

Vă scriu pentru a aduce sincere mulţumiri caporalului Ale-
xandru Popa, care a făcut un gest frumos pentru elevii gim-
naziului „Valeriu Bulicanu”, unde a învățat şi el. Alexandru a 
donat un abonament anual „Oastea Moldovei”, ca să citească şi 
elevii noştri revista dumneavoastră. Unii ar spune că n-a făcut 
mare treabă, ţin să precizez însă că a fost un gest mărinimos. 
Mai ales că deseori nu sunt asigurate cu fonduri noi nici biblio-
tecile centrale, iar de cele săteşti şi şcolare nici nu vorbim. Astfel, 
gestul lui Alexandru este aportul său personal la educaţia mili-
tar-patriotică a tinerei generaţii.

Îl cunosc pe Alexandru de mic copil. Era un băiat liniştit, 
dar şi un bun cititor al bibliotecii noastre. Mă rog, ca toţi copiii, 
mai făcea şi năzbâtii, că astfel cresc copiii. 

După ce ne-a remis abonamentul, l-am căutat să-i mul-
ţumesc personal pentru 
gestul făcut. Recunosc că 
intenționam să-l întreb de 
ce a ales calea milităriei şi 
ce l-a determinat să fie unul 
dintre apărătorii țării.

Mi-a mărturisit că din-
totdeauna a fost pasionat 
de filmele de acţiune şi de 
cele cu tematică militară. 
Idealul bărbaţilor puternici, 
energici, viguroşi, patrioţi, 
gata oricând să vină în 
apărarea celor nedreptăţiţi, 
pentru a restabili ordinea şi 
echitatea socială, l-a deter-
minat să vrea să fie ca ei.

... A trecut timpul, a ab-
solvit şcoala gimnazială şi 
a plecat peste hotare unde 
a lucrat până a împlinit 
vârsta de 18 ani. Revenit la 

baştină, a trecut pe la Centrul militar şi s-a interesat dacă poate 
să-şi îndeplinească datoria constituţională faţă de ţară, la care i 
s-a răspuns că peste şase zile urma să aibă loc incorporarea. Și-a 
anunţat părinţii, au făcut petrecere şi a devenit ostaş cu acte în 
regulă.

În mediul militar şi-au făcut mulţi prieteni, a învăţat să ia 
masa în grabă, să doarmă două ore pe noapte, a devenit mai 
curajos şi a simțit din plin dorul de casă. Și, deşi are mai mult 
de trei ani şi jumătate de serviciu, oricum continuă să înveţe 
multe.

Mă uitam la el cu câtă convingere afirmă că serviciul militar 
e o şcoală a vieţii, un examen pentru un bărbat şi am simțit că 
e absolut convins de ceea ce spune. A adus şi multe cuvinte de 
laudă în adresa comandanţilor din Batalionul 22 de menţinere 
a păcii, menţionând că în armată militarii sunt asemeni unei 
familii mari, unde toţi mănâncă dintr-o bucăţică etc.

Ţin să menţionez că, 
după cele povestite, mi-
am revăzut poziţia faţă de 
serviciul militar. Mă mân-
dresc că este descendent al 
satului nostru, că a învă-
ţat în gimnaziul nostru şi 
că acum e ostaş al Arma-
tei Naţionale.

Cu asemenea apără-
tori te simţi sigur în cele 
mai dificile clipe. La mulţi 
ani, Armată Naţională! 
La mulţi ani, apărători ai 
ţării! 

Vera SUCIU, 
bibliotecar şcolar, 

gimnaziul „Valeriu 
Bulicanu”, 

s. Boldureşti,  
r-nul Nisporeni 

Un gest apreciat de cititori

Pe adresa redacţiei am primit o scrisoare de la doamna vera suciu, 
bibliotecara gimnaziului „valeriu bulicanu” din satul boldureşti, 

raionul nisporeni. domnia sa îşi exprimă consideraţiunea pentru un 
militar din batalionul 22 de menţinere a păcii care, în viziunea ei, a 
făcut un lucru util pentru şcoala care i-a asigurat studiile. În rândurile ce 
urmează publicăm răvaşul trimis de doamna bibliotecară.

Oastea Moldovei26
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e o şcoală a vieţii, un examen pentru un bărbat şi am simțit că 
e absolut convins de ceea ce spune. A adus şi multe cuvinte de 
laudă în adresa comandanţilor din Batalionul 22 de menţinere 
a păcii, menţionând că în armată militarii sunt asemeni unei 
familii mari, unde toţi mănâncă dintr-o bucăţică etc.

Ţin să menţionez că, 
după cele povestite, mi-
am revăzut poziţia faţă de 
serviciul militar. Mă mân-
dresc că este descendent al 
satului nostru, că a învă-
ţat în gimnaziul nostru şi 
că acum e ostaş al Arma-
tei Naţionale.

Cu asemenea apără-
tori te simţi sigur în cele 
mai dificile clipe. La mulţi 
ani, Armată Naţională! 
La mulţi ani, apărători ai 
ţării! 

Vera SUCIU, 
bibliotecar şcolar, 

gimnaziul „Valeriu 
Bulicanu”, 

s. Boldureşti,  
r-nul Nisporeni 

Un gest apreciat de cititori

Pe adresa redacţiei am primit o scrisoare de la doamna vera suciu, 
bibliotecara gimnaziului „valeriu bulicanu” din satul boldureşti, 

raionul nisporeni. domnia sa îşi exprimă consideraţiunea pentru un 
militar din batalionul 22 de menţinere a păcii care, în viziunea ei, a 
făcut un lucru util pentru şcoala care i-a asigurat studiile. În rândurile ce 
urmează publicăm răvaşul trimis de doamna bibliotecară.
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Plutonierul nicolae Jacota este unul dintre cei 40 de mi-
litari care vor forma al cincilea contingent de pacifica-

tori ce urmează să fie detaşat în misiunea KFOR. Provocat 
de pasiunea pentru armată, nicolae a urmat toate etapele 
unui program special de pregătire, înainte de plecare. În 
misiune va ocupa funcţia de puşcaş-mitralior, astfel îşi per-
fecţionează deprinderile de trăgător. „În misiune voi avea 
alte responsabilităţi decât în unitate, dar sunt sigur că o să 
mă descurc, pentru că pregătirea de luptă a fost dintotdeau-
na prioritară în formarea mea profesională”, afirmă plutoni-
erul, ferm convins că omul de soartă nu fuge. 

În sălile de studiu şi în poligonul din Hohenfels, Germa-
nia, subofiţerul a învăţat cum să formeze un cordon, paza şi 
protecţia obiectelor importante, patrula îmbarcat şi debar-
cat, identificarea şi contracararea dispozitivelor explozive, 
protejarea populaţiei şi altele. „Sunt sigur că vom parcurge o 
perioadă de şase luni de experienţă avansată continuă, dar 
la fel de convins sunt şi că vom reprezenta în cel mai bun mod 
cu putinţă Armata Naţională a ţării noastre”. 

Plutonierul Jacota şi-a anunţat familia despre participa-
rea în KFOR 5 abia atunci când i s-a confirmat candidatura. 
soţia îl încurajează, iar în ochii copilului său este erou, pen-
tru că tata va menţine pacea în lume, alături de alţi militari 
internaţionali.   

Responsabil oricând şi oriunde, plutonierul nicolae Ja-
cota a renunţat demult la timpul liber, optând pentru orga-
nizarea exemplară a tuturor procedurilor ce ţin de serviciu. 
Colegii mai fac glume pe seama lui: „Nu are timp nici măcar 
să-şi primească în mod oficial diplomele de merit deosebit”, 
susține căpitanul Ecaterina Bodrug, admirându-şi, pentru 
asiduitate, colegul de serviciu. Şi tocmai pentru perseve-
renţa pe care o manifestă în cariera militară, subofiţerul 
este apreciat de către superiorii săi. După opt ani de carieră 
militară, îşi vede visul împlinit. „Vreau să obţin rezultate noi 
în pregătirea de luptă şi experienţă în forţele de menţinere a 
păcii”, recunoaşte Jacota, numărând zilele până la marele 
eveniment. 

- Care vă sunt cinci gânduri frecvente, înainte de ple-
carea în misiune? îl întreb curioasă pe militar. 

- Aceleaşi gânduri familiare oricărui militar care plea-
că într-un teatru de operaţii:

sunt pregătit pentru misiune!  
ȘTIU! POT! VOI FACE!
stiu că voi rata unele momente importante din viaţa 
familiei mele, dar voi fi alături de ei cu gândul şi cu 
inima mea; 
stiu care este realitatea într-o asemenea misiune şi 
voi reprezenta ţara în cel mai bun mod cu putinţă în 
misiunea KFOR;
aceasta este şansa mea să acumulez noi experienţe;
vor exista riscuri, dar pregătirea pentru misiune este 
un avantaj. 

Căpitan Inga RAdVAN 

Cinci gânduri 
înainte de misiune 

toată lumea este încercată de gânduri, fie 
ele bune sau rele, mai ales atunci când 

urmează să facă un pas important în viaţă. 
inclusiv sau mai cu seamă militarii, înainte 

de plecarea într-un teatru de operaţii. 


