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n armata şi societate

Militarii vor primi bani 
pentru achitarea chiriei
Veşti bune pentru militarii Armatei Naţionale! 
Aceştia vor primi alocaţii lunare 
pentru închirierea spaţiului locativ. 
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n iNteroperabilitate
Jurnalul de campanie al 
maiorului Natalia Lefter (III) 20

n geopolotica
Dezvoltare prin cooperare
Ministrul Apărării a vizitat 
Cartierul General al NATO

2
Ce trebuie să se cunoască 
despre DCBI
Iniţiativa de Consolidare a Capacităţii 
de Apărare (DCBI) este rampa care 
lansează Republica Moldova spre o armată 
profesionistă. 

Republica Moldova are 
un ataşat militar în Statele 
Unite ale Americii!  
Colonelul Vitalie Micov este primul ataşat 
militar pe care l-a detaşat Republica 
Moldova în SUA pentru intensificarea 
relaţiilor de colaborare în domeniul de 
apărare cu statul acreditar.

5

n aNiversare
Acorduri jubiliare
Orchestra Prezidenţială la cea de-a XXVI-a 
aniversare s-a reîntâlnit cu publicul drag. 

16

n viața militară
Grade noi pentru o armată 
profesionistă
Gradul de subofiţer  urmează să dispară din 
Armata Naţională.  Acesta va fi substituit cu cel 
de sergent de clasa I, II şi III. 

Ai dreptul să locuieşti în 
propria locuinţă
Posibilitatea de a avea propria locuinţă 
este mai reală ca niciodată. Programul 
guvernamental „Prima casă” a deschis noi 
oportunităţi pentru cei care nu dispun de 
un cămin propriu.  

10

Armata Naţională 
NU tolerează corupţia
Corupţia împiedică dezvoltarea şi 
subminează securitatea societăţilor 
moderne, precum şi diminuează 
încrederea publicului în instituţii. Aceasta 
reprezintă un fenomen social, politic şi 
economic complex, care afectează în cel 
mai înalt grad societatea. 

22

Cuprins

8
n oficial

ArMATA – lA rApOrT
Premierul Pavel Filip în vizite de inspecţie 
la militari
Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip şi ministrul 
Apărării, Eugen Sturza au vizitat şantierul Complexului locativ 
al Ministerului Apărării de pe strada Testemiţanu 3 din Chişinău, 
unde au primit asigurări că lucrările vor fi finalizate până la 
sfârşitul  acestui an.      
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Dezvoltare prin cooperare

n Ministrul Apărării Eugen Sturza a efectuat o vizită oficială la Bruxelles, 
Belgia, în cadrul căreia s-a întâlnit cu adjunctul Secretarului General 
NATO, Rose Gottemoeller şi Asistentul Secretarului General NATO pentru 
Situaţii Emergente, Antonio Missiroli.

La sediul cartierului General al NATo, minis-
trul Eugen sturza şi E.s. rose Gottemoeller 

au abordat subiecte referitoare la cooperarea repu-
blicii moldova cu Alianţa Nord-Atlantică, precum şi 
asistenţa oferită de ţările partenere în contextul dez-
voltării şi modernizării Armatei Naţionale. În cadrul 
dialogului dintre cei doi oficiali, ministrul Apărării a 
reiterat atenţia acordată de ţara noastră implementă-
rii programelor ce ţin de transformarea sectorului de 
securitate şi apărare, şi ajustarea acestuia la standar-

dele internaţionale. oficialul moldovean a mulţumit 
pentru disponibilitatea Alianţei Nord-Atlantice de a 
intensifica dialogul strategic în domenii de interes şi 
valori comune, pentru a asigura securitatea, pacea 
şi stabilitatea în regiune. Eugen sturza a evidenţiat 
sprijinul oferit de NATo în contextul iniţiativei de 
consolidare a capacităţilor de apărare (dcbi), inclu-
siv prin ajustarea cadrului legal şi expertiza în ela-
borarea strategiei Naţionale de Apărare şi strategiei 
militare, aprobate recent. 

Pe parcursul discuţiilor, a fost subliniat succesul lansării 
proiectului „consolidarea capabilităţilor în domeniul medi-
cinii militare”, care marchează, de altfel, demararea celei de-a 
doua faze a dcbi şi prevede asistenţă tehnică şi de instruire 
pentru unităţile şi instituţiile militare din cadrul Armatei Naţi-
onale. În cadrul întrevederilor, s-a vorbit şi despre necesitatea 
extinderii participării Armatei Naţionale la exerciţii militare 
internaţionale, pentru a testa şi spori interoperabilitatea aces-
teia cu statele aliate şi membre NATo. 

La rândul său, rose Gottemoeller a apreciat deschiderea 
republicii moldova de a-şi consolida şi moderniza sistemul de 
apărare, la care Alianţa este dispusă să contribuie prin proiecte 
de asistenţă şi expertiză.

ministrul Apărării, Eugen sturza a avut, de asemenea, o 
întrevedere cu Adjunctul secretarului General NATo pentru 
riscuri de securitate Emergente, dr. Antonio missiroli. cei 
doi oficiali au abordate aspecte privind cooperarea pe dimen-
siunea apărării cibernetice şi combaterii riscurilor biologice, 
precum şi implementarea unei serii de proiecte prin interme-
diul Programului Ştiinţa pentru Pace şi securitate. 

În cadrul întrevederilor de la bruxelles, Eugen sturza a vi-
zitat, de asemenea, Parlamentul European, unde s-a întâlnit 
cu directorul biroului civil de gestionare a crizelor din cadrul 
secretariatului General al consiliului Uniunii Europene, Pe-
dro serrano.

Căpitan Inga RADVAN 

Relaţiile dintre Republica 
Moldova şi Alianţa Nord-

Atlantică au fost stabilite după 
declararea independenţei 
ţării. La 20 decembrie 1991,  

la Bruxelles, a avut loc 
reuniunea Consiliului de 

Cooperare Nord-Atlantică 
(CCNA), creat în urma 

hotărârii reuniunii la nivel înalt 
a ţărilor membre  

ale NATO de la Roma  
din 7-8 noiembrie 1991.

 La prima reuniune CCNA  
a participat Ministrul Afacerilor 
Externe al Republicii Moldova, 
ţara noastră devenind astfel 

stat membru al acestui 
Consiliu.

ministrul apărării a vizitat cartierul General al nato
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În urma lansării dcbi-ului, a fost iniţiată strategia 
Naţională de Apărăre, din care a derivat strategia 

militară. Anume aceste proiecte, cu substanţă importan-
tă pentru fortificarea securităţii naţionale, urmează să ne 
asigure o altă poziţie în plan internaţional, ce ţine de efor-
turile de menţinere a păcii în lume. 

dcbi-ul naţional a fost divizat în două faze. Prima 
presupune realizarea unor documente de politici strategi-
ce, cu asistenţa experţilor internaţionali care, periodic, au 
efectuat şedinţe de lucru în ţara noastră. iar faza secun-
dară, deja demarată în Armata Naţională, aduce fonduri 
de încredere republicii moldova, care ne ajută să imple-
mentăm proiectele iniţiate în cadrul dcbi. Un prim ast-
fel de proiect îl reprezintă „consolidarea capabilităţilor în 
domeniul medicinii militare”, deja aprobat de NATo, care 
prevede asistenţă tehnică şi de instruire pentru unităţile şi 
instituţiile militare din cadrul Armatei Naţionale. 

Potrivit şefului direcţiei Politică de Apărare şi Planifi-
care a Apărării, colonel Gheorghe oarză, tranziţia de la o 
etapă a  dcbi la alta a cerut un plan bine structurat care să 
prevadă direcţia, priorităţile, termenele, resursele şi mo-
dalităţile de executare a restructurărilor. În acest context, 
s-a lansat “Planul privind construcţia şi dezvoltarea Arma-
tei Naţionale pe termen lung”, ce va fi finalizat, după toate 
calculele, în aprilie 2019.

republica moldova nu este singura ţară care, în pre-
zent, se află în faza de aplicare a iniţiativei de consolidare 
a capacităţii de Apărare. Alături de ea, Georgia, iordania, 
irak şi Tunisia şi-au prezentat, pe 9 noiembrie 2018, ul-
timele evoluții în implementarea pachetului de asistență 
dcb la reuniunea persoanelor de contact (Poc) pe di-
mensiunea iniţiativei de consolidare a capacităţii de Apă-
rare din Amman, regatul haşemit al iordaniei. 

Căpitan Inga RADVAN

selectarea candidatului a fost efectuată pe bază de con-
curs. Printre cerinţele principale faţă de pretendenţi 

au figurat: buna pregătire militară, politico-diplomatică 
şi lingvistică. colonelul micov este născut în data de 26 
mai 1981, la chişinău. Este absolvent al colegiului mili-
tar ”Alexandru cel bun”, colegiului de comandă şi stat 
major General al Armatei sUA, Kansas, colegiului Eu-
ropean de securitate şi Apărare (Esdc), colegiului bal-
tic de apărare, Tartu, Estonia şi deţine diplomă de studii 
post-universitare. Este căsătorit. În Armata Naţională ac-
tivează din 7 iulie 1998. dumnealui afirmă că „prezenţa 
fizică a  unui militar care va sprijini interesele Republicii 
Moldova şi Armatei Naţionale pe domeniul cooperării 
militare şi pe profilul apărării va spori eficienţa dialogului 
dintre cele două state”. În acelaşi context, oficialul menţi-
onează că eforturile sale vor fi concentrate  pe restabilirea 
unor relaţii de colaborare, inclusiv cu departamentul de 
apărare al sUA şi intensificarea acestora cu biroul Gărzii 
Naţionale a carolinei de Nord. 

ministrul Apărării Eugen sturza i-a urat succes di-
plomatului în exercitarea mandatului la Washington, 
menţionând că sUA este un partener strategic important 
pentru republica moldova, iar consolidarea relaţiei de 
cooperare pe segmentul militar reprezintă o prioritate 
pentru ministerul Apărării.

mandatul ataşatului militar în sUA va dura 3 ani.

Căpitan Inga RADVAN

Republica Moldova 
are un ataşat militar 
în Statele Unite ale Americii! 
n Colonelul Vitalie Micov este primul ataşat militar pe care l-a detaşat 

Republica Moldova în SUA pentru intensificarea relaţiilor de colaborare 
în domeniul de apărare cu statul 
acreditar. Oficialul face parte din  
personalul diplomatic al  Ambasadei 
Republicii Moldova în SUA şi va stabili, 
întreţine  şi  dezvolta relaţii oficiale cu  
reprezentanţii forţelor  armate  ale 
acestui stat. 

Colonelul Vitalie Micov este născut în data de 26 mai 
1981, la Chişinău.

În anul 1998, a absolvit  şcoala medie nr.5 
”Alexandru Donici” din Chişinău, iar în anul 2001 
Colegiul militar ”Alexandru cel Bun”. S-a încadrat în 
serviciul militar în data de 7 iulie 1998.

Studii:
- Colegiul de Comandă şi Stat Major General 
al Armatei SUA, Kansas;
- Studii post-universitare în cadrul 
  Academiei militare ”Alexandru cel Bun”, 
  Chişinău, 2014;
- Colegiul European de Securitate şi Apărare 
  (ESDC), 2015;
- Colegiul Baltic de apărare, Tartu, Estonia, 2016.
Limbi vorbite: română, engleză, rusă. 
Căsătorit.

premieră

Iniţiativa de Consolidare a Capacităţii de Apărare (DCBI) este rampa 
care lansează Republica Moldova spre o armată profesionistă. Iniţiativa 
NATO din anul 2014, aceasta reprezintă un prim proiect care ne oferă 
un pachet de asistenţă ce ne permite să consolidăm capacităţile de 
apărare şi securitate ale ţării noastre. 

Ce trebuie să se cunoască 
despre DCBI
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mandatul ataşatului militar în sUA va dura 3 ani.
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Republica Moldova 
are un ataşat militar 
în Statele Unite ale Americii! 
n Colonelul Vitalie Micov este primul ataşat militar pe care l-a detaşat 

Republica Moldova în SUA pentru intensificarea relaţiilor de colaborare 
în domeniul de apărare cu statul 
acreditar. Oficialul face parte din  
personalul diplomatic al  Ambasadei 
Republicii Moldova în SUA şi va stabili, 
întreţine  şi  dezvolta relaţii oficiale cu  
reprezentanţii forţelor  armate  ale 
acestui stat. 

Colonelul Vitalie Micov este născut în data de 26 mai 
1981, la Chişinău.

În anul 1998, a absolvit  şcoala medie nr.5 
”Alexandru Donici” din Chişinău, iar în anul 2001 
Colegiul militar ”Alexandru cel Bun”. S-a încadrat în 
serviciul militar în data de 7 iulie 1998.

Studii:
- Colegiul de Comandă şi Stat Major General 
al Armatei SUA, Kansas;
- Studii post-universitare în cadrul 
  Academiei militare ”Alexandru cel Bun”, 
  Chişinău, 2014;
- Colegiul European de Securitate şi Apărare 
  (ESDC), 2015;
- Colegiul Baltic de apărare, Tartu, Estonia, 2016.
Limbi vorbite: română, engleză, rusă. 
Căsătorit.

premieră

Iniţiativa de Consolidare a Capacităţii de Apărare (DCBI) este rampa 
care lansează Republica Moldova spre o armată profesionistă. Iniţiativa 
NATO din anul 2014, aceasta reprezintă un prim proiect care ne oferă 
un pachet de asistenţă ce ne permite să consolidăm capacităţile de 
apărare şi securitate ale ţării noastre. 

Ce trebuie să se cunoască 
despre DCBI
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Uniunea Europeană 
a deschis o nouă misiune 
pentru Republica Moldova!

Este vorba despre misiunea Uniunii Europene (UE) de 
instruire militară şi consiliere pentru forţele de apărare 

şi securitate din mali (EUTm mali). decizia privind de-
taşarea militarilor Armatei Naţionale în misiunea UE din 
mali a fost luată de Guvernul republicii moldova în luna 
septembrie 2018. cei doi ofiţeri care şi-au început mandatul 
în acest stat african, timp de şase luni, vor fi responsabili 
de instruirea reprezentanţilor structurilor de apărare şi se-
curitate din mali în domeniul artileriei şi medicinii, alături 
de alţi circa 600 de militari din 26 de state participante la 
operaţiune. „Vorbim despre o misiune de instruire militară şi 
consiliere pentru forţele de apărare şi securitate din Mali în 
vederea sprijinirii autorităţilor din această ţară la pregătirea 
viitoarei reforme a sectorului de securitate. Mandatul misiu-
nii prevede sprijinirea reconstruirii forţelor armate din Mali 
(FAM), prin acordarea expertizei şi consultanţei, în particu-
lar în ceea ce priveşte conducerea structurii, suport logistic, 
resurse umane, pregătirea operaţională, cercetare, medicină 
şi altele”, afirmă căpitanul raşculiov dumitru, direcţia pla-
nificare strategică a marelui stat major. 

Ce înseamnă deschiderea unei noi misiuni UE 
pentru Republica Moldova? 
Ţara noastră a mai participat anterior la misiuni de men-

ţinere a păcii sub egida UE, ultima fiind cea din republica 
centrafricană. deschiderea unei noi misiuni de către UE 
pentru ţara noastră vorbeşte despre aprecierea pe care au 
primit-o pacificatorii moldoveni pentru profesionalismul 
cu care şi-au îndeplinit obligaţiunile funcţionale în cadrul 
mandatelor  internaţionale. Acest lucru, cu siguranţă, va 
facilita dezvoltarea cooperării moldovei cu Uniunea Euro-
peană în domeniul apărării şi securităţii. iar ţara noastră are 
şansa să contribuie şi pe viitor la consolidarea eforturilor 
în vederea asigurării păcii şi stabilităţii la nivel european şi 
internaţional. 

misiunea Uniunii Europene de instruire militară şi con-
siliere pentru forţele de apărare şi securitate din mali a fost 
instituită la 17 ianuarie 2013, în baza deciziei consiliului UE. 
Prin participarea la misiunea UE, republica moldova nu în-
calcă statutul ei de neutralitate prevăzut în constituţie.

Căpitan Inga RADVAN

Misiunea Uniunii Europene 
de instruire militară 
şi consiliere pentru forţele 
de apărare şi securitate 
din Mali (EUTM Mali) a fost fondată 
pe 17 ianuarie 2013 şi are sediul 
la Bamako. La EUTM Mali participă 
circa 600 de militari din 26 de ţări 
europene, dintre care 21 membre 
ale UE şi 5 state partenere.

+

de state 
participante  

17 ianuarie 2013

circa 

26

600militari 
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Prim-ministrul republicii moldova, Pavel Filip şi minis-
trul Apărării, Eugen sturza s-au deplasat pe şantierul de 

pe strada Testemiţanu 3 ca să inspecteze situaţia lucrărilor de 
construcţie a blocului locativ, demarate în cadrul proiectului 
parteneriatului public-privat, pentru construcţia de locuin-
ţe şi obiective de menire social-culturală în noiembrie 2016. 
În urma discuțiilor purtate cu reprezentanţii companiei de 
construcţii, cei doi oficiali au anunțat că lucrările sunt în gra-
fic, urmând ca până în luna decembrie blocul locativ, care 
are o capacitate de 335 apartamente de serviciu, să fie dat în 
exploatare. Prim-ministrul republicii moldova a menţionat, 
în cadrul vizitei de inspecţie, că acesta este un proiect foarte 
important şi care va fi finalizat cu succes anul acesta. 

Programul premierului a continuat cu inspectarea 
procesului de renovare a infrastructurii taberei 142. Pavel 
Filip s-a arătat mulţumit de calitatea lucrărilor efectuate 
la cantină şi complexul sportiv, precum şi de tehnica, 
echipamentul şi armamentul recent achiziţionate de 
Armata Naţională. „Ceea ce am văzut astăzi mă bucură. 

Cunoşteam condiţiile pe care le aveau militarii anterior, în 
tabăra militară. M-am convins că lucrările de renovare şi 
construcţie sunt executate conform standardelor de calitate. 
Este un lucru foarte important ca militarul să beneficieze 
de toate cele necesare pentru a-şi putea îndeplini misiunile, 
inclusiv un loc de trai decent, astfel, atunci când se află în 
misiuni peste hotare, să ştie că familia sa se află în siguranţă 
acasă”, afirmă prim-ministrul republicii moldova. 

La rândul său, ministrul Apărării Eugen sturza a menţio-
nat că profesionalizarea Armatei Naţionale trebuie să înceapă 
cu proiecte care au rolul să îmbunătăţească condiţiile de trai 
şi activitate ale militarului. „În acest an, ne-am propus să re-
alizăm reparaţia capitală şi renovarea infrastructurii Taberei 
Militare 142 şi Brigăzii de infanterie motorizată “Dacia” de 
la Cahul. Ulterior, renovări vor fi executate şi în alte unităţi, 
astfel militarii noştri să aibă posibilitatea să activeze într-un 
mediu corespunzător şi să desfăşoare antrenamentele necesare 
pentru participarea la exerciţii şi misiuni internaţionale. De 
asemenea, am lansat parteneriate publice private de construc-
ţie a apartamentelor de serviciu în garnizoanele Bălţi, Cahul, 
şi respectiv, Chişinău”, specifică  Eugen sturza.

Căpitan Inga RADVAN

Premierul Pavel Filip 
în vizite de inspecţie la militari
n Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip şi ministrul Apărării, Eugen 

Sturza au vizitat şantierul Complexului locativ al Ministerului Apărării 
de pe strada Testemiţanu 3 din Chişinău, unde au primit asigurări că 
lucrările vor fi finalizate până la sfârşitul acestui an.

armata – la raport

Printre acestea se numără obligativitatea încheierii unui 
contract de locaţiune înregistrat la instituţia fiscală, aflarea 

solicitanţilor în listele de evidenţă pentru asigurarea cu spaţiu 
locativ, să nu deţină în proprietate o locuinţă într-o rază mai 
mică de 30 km de la locul îndeplinirii serviciului militar şi al-
tele. solicitantul trebuie să prezinte comisiei locative a unităţii 
din care face parte o serie de acte şi, în termen de 30 de zile din 
momentul înregistrării raportului, să primească un răspuns. 
dacă nu este mulţumit de decizia comisiei, solicitantul poate 
să o conteste. o altă prevedere importantă inclusă în regula-
ment – îndemnizaţia se plăteşte militarului chiar şi pe perioada 
aflării în concediul de îngrijire a copilului.

Există şi prevederi ce sistează încasarea îndemnizaţiei şi 
chiar returnarea ei. vorbim despre cazurile când, în urma  unor 
controale pe care sunt în drept să le organizeze comandantul 
unităţii sau persoanele împuternicite de acesta, se confirmă că 
solicitantul a prezentat o informaţie falsă.

conform unui calcul simplu, îndemnizaţia va constitui apro-
ximativ jumătate din plata lunară medie pe care o cere un agent 
pe piaţa imobiliară pentru închirierea unei garsoniere. Anterior, 
militarii au beneficiat de acest privilegiu, dar achitarea alocaţiei 
s-a sistat din cauza bugetului de stat auster, în anul 2009. 

Acordarea îndemnizaţiilor financiare militarilor prin con-
tract pentru închirierea spaţiului locativ face parte din seria de 
acţiuni planificate pentru realizarea obiectivului de îmbunătă-
ţire a pachetului social, prevăzut în Programul “Armata Profe-
sionistă 2018–2021”, iniţiativă lansată în luna martie 2018. 

reiterăm că ministerul Apărării depune eforturi conside-
rabile în sensul asigurării militarilor pe contract cu apartamen-
te de serviciu. Până în prezent, instituţia militară a reuşit să 
ridice blocul de pe strada vasile Lupu 61/1 din capitală, cu 111 
apartamente “La cheie”, în cadrul unui proiect de parteneriat 
public-privat. iar alte 33 de familii au fost asigurate cu aparta-
mente de serviciu la bălţi şi cahul. În cadrul aceluiaşi proiect, 
anul viitor, alţi 335 de militari vor beneficia de spaţiu locativ de 
serviciu pe strada Nicolae Testemiţanu, unde ministerul Apă-
rării construieşte un alt complex locativ.

Căpitan Inga RADVAN

veşti bune pentru militarii armatei naţionale! 
aceştia vor primi alocaţii lunare 
pentru închirierea spaţiului locativ. 

Militarii vor primi bani 
pentru achitarea chiriei
n În condiţiile în care militarii 

care activează în afara 
localităţilor unde îşi au viza 
de reşedinţă sunt nevoiţi 
să scoată din buzunare, 
lunar, sume impunătoare 
pentru închirierea unui 
spaţiu locativ, Ministerul 
Apărării revine anul acesta 
cu soluţia compensării 
parţiale a cheltuielilor 
cu această destinaţie. 
Aceştia vor beneficia 
de îndemnizaţia lunară 
pentru închirierea spaţiului 
locativ, dacă vor respecta 
anumite rigori, prevăzute în 
Regulamentul cu privire la 
modul de stabilire şi plată a 
îndemnizaţiei.
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iniţial, nici nu credea că îl vor accepta ca beneficiar al pro-
gramului, reieşind din faptul că este trecut de 40 de ani. În 
final, a primit avizul pozitiv, acceptându-i-se un credit imobi-
liar prin intermediul programului până la vârsta limită, adică 
pentru o perioadă de 19 ani. Ar fi dorit să contracteze creditul 
ipotecar pentru o perioadă de 25 de ani, dar şi aşa este fericit 
că la capătul tunelului a apărut acea luminiţă a speranţei.

mai mult ca atât, igor a rămas plăcut surprins când i s-a 
calculat cât ar trebui să achite lunar în contul achiziţionării 
imobilului. suma de 2 150 de lei lunar a fost cu mult sub limita 
aşteptărilor. din sumă respectivă el beneficiază de o recom-
pensă de peste 500 de lei prin intermediul Programului „Pri-
ma casă 2” şi alţii peste 300 de lei prin intermediul Programu-
lui „Prima casă 3”. Aşa că, în final, ar trebuie să achite băncii în 
jur de 1 300 lei lunar. iar această cifră este chiar mai mică decât 
cea pe care o plătea anterior pentru chirie. 

soţia militarului, Eugenia, spune că achiziţionarea propri-
ei locuinţe în oraş i-a scutit de povara emigrării de la o gaz-
dă la alta, cu lucrurile în sacoşe. Aceasta susţine că, în sfârşit, 
după o perioadă de 12 ani de trai cu chirie, deschid fericiţi o 
altă filă în istoria familiei şi se stabilesc cu titlul permanent în 
propria casă.

soţii Zibriţchi, ambii militari prin contract în brigada i in-
fanterie motorizată, sunt căsătoriţi de şapte ani şi au un copil. 
Aceştia au beneficiat de un credit prin intermediul Programu-
lui  „Prima casă 1” în mărime de 320000 lei pentru o perioadă 
de 10 ani şi au achiziţionat un apartament cu două odăi.

Până a-şi achiziţiona apartamentul, precizează maior du-
mitru Zibriţchi, a mai stat cu chirie la o casă pe pământ, apoi 
într-un apartament cu o odaie. conform lui, achiziţionarea 
propriei locuinţe soluţionează un şir de probleme majore, pro-
prii familiilor tinere. „Trebuie să te gândeşti la viitorul tău şi al 
copiilor, iar aceasta s-a materializat prin achiziţionarea aparta-
mentului”, afirmă dumitru.

soţia, doina Zibriţchi spune că locuinţa achiziţionată prin 
intermediul programului guvernamental este cu  mult mai 
spaţioasă, comparativ cu ceea ce închiriau anterior. Astfel, ei 
nu numai că şi-au îmbunătăţit condiţiile de trai, dar au intrat 
şi în posesia propriului apartament. soţii Zibriţchi recomandă 
tuturor tinerilor specialişti să aplice la program, apoi vor înţe-
lege beneficiile acestuia. 

de un credit prin intermediul Programului „Prima casă” 
a beneficiat şi căpitan dumitru ogorodnic din aceeaşi unitate 
militară. Acesta a optat pentru un credit în mărime de 270000 
lei, bani cu care şi-a achiziţionat un apartament cu două odăi 
cu suprafaţa de 45 m2.  chiar dacă n-au beneficiat pe deplin 
de oportunităţile programului, totuşi, intenţionează să aplice 
şi la Programele „Prima casă 2” şi „Prima casă 3” şi să obţină 
facilităţi pentru plata lunară. 

„De când sunt în Bălţi, am schimbat trei gazde, susţine 
Dumitru. E şi mai problematic atunci când eşti căsătorit. 
Suntem fericiţi că prin intermediul programului am pus ca-
păt emigrării continue de la o gazdă la alta, stabilindu-ne în 
propria locuinţă”.

Putem spune cu certitudine că Programul de stat „Prima 
casă” acum este cu mult mai aproape de fiecare dintre noi. 
Numărul beneficiarilor, la nivel de ţară, a depăşit cifra de 800 
persoane. În timp ce tu te gândeşti dacă să aplici sau nu, cine-
va deja locuieşte în propria locuinţă, achiziţionată prin inter-
mediul programului. Fiţi mai hotărâţi! Fiecare dintre noi are 
dreptul la propria locuinţă!

Maior Sergiu LECA

Posibilitatea ca militarii să-şi poate achiziţiona propria 
locuinţă acum pare mai reală ca niciodată. Totul por-

neşte de la abordarea pe care o avem fiecare dintre noi, de 
dorinţa şi hotărârea noastră de a opta şi aplica la programul 
guvernamental.

ca de obicei, totul ce e nou e privit cu o doză de scep-
ticism. mulţi spun că ar aplica şi ei, dar ar vrea să mai vadă 
cum o să se descurce alţii. Unii se tem să nu fie interese 
ascunse la mijloc. La polul opus al scepticilor se află cei care 
s-au decis şi au aplicat prin intermediul programului şi deja 
se bucură de propria locuinţă.

igor matcovschi, colaborator al centrului militar Teri-
torial bălţi, a fost printre primii angajaţi ai Armatei Naţio-
nale care a aplicat prin intermediul programului guverna-
mental. spune că iniţial a avut şi el o doză de neîncredere 
faţă de program, la fel ca alţii, dar conştientiza că dacă nu 
o va face acum, ar putea să nu-i reuşească niciodată. Şi aşa 
cum e mai bine să ai o locuinţă proprie decât să schimbi 
gazdă după gazdă, a decis să-şi ia inima în dinţi şi să aplice. 
Încă un factor ce l-a determinat e faptul că lunar trebuia 
să achite plata pentru chiria locuinţei, în care oricum nu 
era stăpân şi trebuia să se conformeze condiţiilor impuse 
de locator.

„În primul rând, când eşti la tine acasă, te simţi deja stă-
pân, conchide Igor. Ştii că nimeni nu te verifică şi nu-ţi impu-
ne condiţii, iar rata, care cândva o plăteam în contul chiriei, 
o achit băncii pentru ca ulterior să devin proprietar cu acte 
în regulă”.

Ai dreptul 
să locuieşti 
în propria 
locuinţă

810 beneficiari

586 familii 
tinere

224 tineri 
necăsătoriţi

190,1mil. lei

380,2
credite oferite

garanţii oferite de stat

mil. lei

n Posibilitatea de a avea 
propria locuinţă este mai 
reală ca niciodată. Programul 
guvernamental „Prima casă” 
a deschis noi oportunităţi 
pentru cei care nu dispun de 
un cămin propriu. Conform 
estimărilor specialiştilor, tinerii 
care aplică prin intermediul 
programului pentru a-şi 
achiziţiona propria locuinţă 
economisesc cel puţin 200000 
lei din suma pe care urmează 
să o achite pentru imobil. 
Calculele au fost făcute 
comparativ cu un credit 
ipotecar obişnuit contractat 
prin intermediul băncilor 
comerciale. În context, trebuie 
să menţionăm şi alte beneficii 
ale programului „Prima casă”, 
în special cele legate de 
prima rată care se reduce de 
la 30 % (în cazul unui credit 
ipotecar obişnuit) la 10 % 
(prin intermediul  Programului 
„Prima casă”).

... Igor a rămas plăcut surprins când i s-a calculat 
cât ar trebui să achite lunar în contul achiziţionării 

imobilului. Suma de 2 150 de lei lunar a fost cu mult sub 
limita aşteptărilor. Din sumă respectivă el beneficiază 

de o recompensă de peste 500 de lei prin intermediul 
Programului „Prima casă 2” şi alţii peste 300 de lei prin 

intermediul Programului „Prima casă 3”. Aşa că, în 
final, ar trebuie să achite băncii în jur de 1 300 lei lunar. 
Iar această cifră este chiar mai mică decât ceea ce plătea 

anterior pentru chirie. 

proGramul de stat 
„prima casă”
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„Astfel, se va garanta formarea unui corp de con-
ducere compus din lideri inferiori profesionişti, 

capabili să asigure instruirea şi educarea efectivului din 
subordine”, specifică şeful direcţiei politici de dezvol-
tare a resurselor umane şi învăţământ militar, colonel 
Alexandru roman. 

Proiectul de lege, aprobat în lectură finală în Parla-
mentul republicii moldova, exclude termenul de „sub-
ofiţer” şi echivalează gradele de sergenţi şi soldaţi din 
sistemul militar al ţării noastre, cu categorii similare ale 
militarilor din alte state partenere. Acest lucru ne face 
interoperabili cu armatele ţărilor cu care interacţionăm 
în cadrul misiunilor şi aplicaţiilor militare internaţiona-
le. În urma acestor transformări, subofiţerii se vor echi-
vala cu sergenţii, grupaţi pe clase. Totodată, sergentul 
major va deveni caporal, iar sergentul, sergentul inferi-
or, caporalul şi soldatul vor fi soldaţi de clasa i, ii şi iii. 

Noua reglementare stipulează că sergentul princi-
pal şi sergentul major sunt grade care vor întruni cele 
mai multe cerinţe, aşa cum sunt: studii superioare, cur-

suri intensive şi avansate de studiere a limbilor străine, 
cursuri de instruire peste hotarele ţării (Elveţia) etc. iar 
termenul de avansare dintre cele două va fi de 3 ani. 
La fel, proiectul se referă la studiile acestei categorii de 
militari. Acesta prevede obligativitatea deţinerii minim 
a unei diplome de studii gimnaziale pentru corpul de 
soldaţi şi respectiv, liceale, profesional tehnice postse-
cundare şi postsecundare nonterţiare pentru avansarea 
către cele trei clase de sergenţi. 

Potrivit plutonierului adjutant Andrei cojocaru, 
subofiţer principal al Armatei Naţionale, legea nu în-
seamnă retrogradarea efectivului actual de subofiţeri, 
sergenţi şi soldaţi, aşa cum o percep unii, ci îi ordonează 
într-o altă clasă. 

Este de menţionat că proiectul cu privire la modifi-
carea gradelor militare constituie un element al primei 
etape în cadrul procesului de profesionalizare a Forţelor 
Armate. reglementarea va intra în vigoare după ce va fi 
publicată în monitorul oficial. 

Căpitan Inga RADVAN

Grade noi pentru o armată 
profesionistă

Gradul de subofiţer urmează să dispară din armata naţională.  
acesta va fi substituit cu cel de sergent de clasa i, ii şi iii.

n Ministerul Apărării îşi propune să instituie un nou sistem al gradelor militare. 
Acesta va viza clasele de soldaţi, sergenţi şi subofiţeri, şi urmăreşte 
modificarea statutului soldatului şi sergentului în cadrul unităţilor militare. 
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n Poartă cu cinste uniforma militară şi, în pas cadenţat, ating apogeul 
performanţei prin muzică. Vorbim despre Orchestra Prezidenţială 
a Republicii Moldova. Prestaţia incomparabilă a acesteia poate fi 
admirată în cadrul celor mai însemnate evenimente din ţară, dar şi peste 
hotarele ei. Orchestra  devenind în cei 26 de ani de activitate un etalon, 
nu doar a Armatei Naţionale, ci şi a întregii ţări. 

La ceas aniversar, ministrul Apărării Eugen sturza, a  
decorat un grup de instrumentişti şi solişti vocali ai 

orchestrei Prezidenţiale cu distincţii ale Armatei Naţionale. 
„Orchestra Prezidenţială are un efectiv de profesionişti, care 
ne reprezintă cu demnitate la manifestări internaţionale, cu-
cerind publicul larg din întreaga lume. Muzica militară inter-
pretată de membrii Orchestrei ajunge la inimile spectatorilor, 
trezind mândrie şi o admiraţie deosebită faţă de ţara în care 
locuiesc”, a declarat ministrul Apărării în cadrul ceremoniei 
consacrate aniversării a XXvi-a de la crearea unităţii.

sunt dedicaţi trup şi suflet meseriei, instrumentele mu-
zicale fiindu-le arma de elită cu care slujesc plini de pasiu-
ne şi devotament ţara. Locotenent major ion coreţchi este 
membru al orchestrei de 13 ani şi ne spune că în tot acest 
timp a reuşit să adune în palmaresul personal, dar şi împre-
ună cu colegii, frumoase realizări. ,,Orchestra este ca a doua 
familie pentru mine. Aici am acumulat foarte multă experi-
enţă în domeniul muzicii. Este o mândrie să porţi uniforma 
militară, iar în braţul drept - instrumentul muzical”, conchi-
de, mândru de realizările sale, ofiţerul.

colonel în rezervă Nicolae babin, fost dirijor al orches-
tră şi-a exprimat admiraţia ce-o poartă faţă de întreg efec-
tivul subdiviziunii. ,,În 22 de ani de activitate, am participat 
la numeroase manifestări, naţionale şi internaţionale, unde 
mi-am călit arta muzicală”, spune, copleşit de emoţii, colo-
nel în rezervă babin.

o contribuţie deosebită a adus orchestrei şi colonel în re-
zervă constantin Nani, cel care, peste ani, îşi aminteşte cu nos-
talgie vremurile din urmă. ,,Iubesc orchestra, iar pentru ea am 
compus 18 cântece, cel mai cunoscut fiind ,,Scumpă Patrie”.

Noi ostaşii să zburăm ca şoimii-n aer
Fără frică, frică de duşmani,
Dar acasă, dar acasă dorm în linişte părinţii,
Fiindcă ştiu că, fiindcă ştiu că noi pe dânşii îi apărăm”, reci-

tă militarul care şi-a dedicat o mare parte din viaţă orchestrei. 

Pentru dorina Grigoroi experienţa muzicilor militare 
este abia la început de cale. ,,Doresc să mă încadrez în Or-
chestra Prezidenţială, deoarece îmi place nespus de mult cum 
evoluează aceasta. Este un vis frumos care deja am început 
să-l realizez”, afirmă, încrezută în forţele proprii, aceasta.   

datorită măiestriei pe care o posedă, muzicienii cre-
ează unisonul perfect între instrumente. Astfel, cu ocazia 
aniversării, în incinta sălii cu orgă din chişinău, militarii 
orchestrei Prezidenţiale şi-au propus o întâlnire de suflet 
cu publicul. spectatorii s-au delectat cu piesele consacrate 
ale ansamblului de muzică populară „doina Armatei”, dar 
şi a interpreţilor autohtoni precum cristina scarlat, Nico-
lae Paliţ, roman Nirca, Elena manciu şi alţii.

ministrul Apărării, Eugen sturza, a felicitat efectivul 
orchestrei cu prilejul aniversării, evaluând înalta măiestrie 
interpretativă pe care instrumentiştii militari şi civili o de-
monstrează în cadrul ceremoniilor.  „Orchestra Preziden-
ţială, împreună cu Garda de Onoare, sunt cartea de vizită 
a Republicii Moldova, cu aceste două unităţi ne mândrim 
nu doar noi, ci toţi cetăţenii Republicii Moldova. De fiecare 
dată, prin repertoriul variat de cântece militare, aduceţi în 

Acorduri jubiliare
Orchestra prezidenţială la cea de-a XXVI-a aniversare s-a reîntâlnit 
cu publicul drag 

inimile celor care vă ascultă o doză de patriotism şi dragoste 
faţă de valorile țării”, a menţionat ministrul Apărării.

spectatorii s-au arătat şi ei plăcut surprinşi să ia parte 
la acest minunat concert aniversar. ,,O orchestrare extraor-
dinară, care mi-a răscolit în suflet mii de emoţii. Le doresc 
mult succes în continuare şi cât mai multe prestaţii”, subli-
niază Ana savin. 

,,Am sorbit cu atenție şi am trăit fiecare cântecel care a 
răsunat astăzi, am rămas impresionată până la lacrimi. De 
fiecare dată când am posibilitatea vin şi admir cu drag aceşti 
bravi muzicieni”, menționează şi Elena răduț.

Apreciindu-le potențialul muzical, precum şi succesele 
înregistrate de-a lungul timpului, concluzionăm că datori-
tă talentului şi muncii asidue, colectivul militar se bucură 
de aprecierea elogioasă a publicului îndrăgostit de creaţie. 

Pe parcursul celor 26 de ani de activitate, muzicienii or-
chestrei Prezidenţiale au reprezentat Armata Naţională la 
festivaluri internaţionale în Germania, Franţa, românia, 
Federaţia rusă şi belgia.

de menţionat că orchestra Prezidenţială a republicii 
moldova a fost fondată la 7 noiembrie 1992. cu un efectiv 
de 85 de militari şi civili, subdiviziunea este formată din 
orchestra de muzică populară „doina Armatei” şi or-
chestra aerofonă.

Unitatea participă la parade militare, ceremonii proto-
colare şi de dezvelire a monumentelor, festivităţi militar-
patriotice, aplicaţii militare, activităţi de depunere a jură-
mântului militar.

Ludmila SOLOMON

Orchestra Prezidenţială are un efectiv de profesi-
onişti, care ne reprezintă cu demnitate la manifestări 
internaţionale, cucerind publicul larg din întreaga 
lume. Muzica militară interpretată de membrii orches-
trei ajunge la inimile spectatorilor, trezind mândrie şi 
o admiraţie deosebită faţă de ţara în care locuiesc.
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consumul de droguri a deve-
nit în ultimii ani un viciu tot mai 
răspândit în rândul tinerei gene-
raţii. iar gravitatea situaţiei date 
a fost reliefată de un exemplu 

elocvent al unei persoane care a 
reuşit să scape din cercul acesta vi-

cios, care l-a ademenit timp de 8 ani. 
vorbim despre  directorul general Ao 

”inițiativa pozitivă”, ruslan Poverga care, în cadrul eve-
nimentului, a semnalat despre problemele societății, ge-
neratoarele unui mediu favorabil de dezvoltare a viciilor. 
de asemenea, dumnealui a adus la cunoştinţă studenţilor 
informaţii cu privire la funcţia ce o îndeplineşte centrul 
de reabilitare pe care îl coordonează. 

studenţii sunt de părerea că asemenea campanii de 
informare sunt binevenite şi merită a fi desfăşurate peri-
odic. cristina sârbu, studentă în anul iv,  subliniază că: 
,,Tema din cadrul şedinţei, organizate în contextul campa-
niei ,,Educaţie pentru Sănătate”, este foarte actuală şi nece-
sar de abordat în rândul studenţilor. Sănătatea reproducti-
vă este esenţială în viaţa fiecăruia dintre noi, deoarece noi 
suntem viitori părinţi”.

Nici pe tânărul mihai sârghi cele discutate nu l-au lă-
sat indiferent. ,,Sunt de părere că informaţia acumulată 
astăzi ne va fi foarte utilă pe viitor. A fi informat la timp 
se asociază cu evitarea pericolului”, susţine, încrezut, ser-
gent sârghi.

Prezent la eveniment, co-
misarul principal al secției 
nr.3 din cadrul ministerului 
Afacerilor interne, valeriu 
brinişter a adus la cunoş-
tinţă situația actuală din 
ţară la capitolul consumu-
lui de droguri şi a alcoolului 
în rândul grupelor de tineret, 
cât şi măsurile de combatere a 
acestui fenomen. 

menţionăm că proiectul iniţiat de ministerul Apărării 
se desfăşoară în colaborare cu ministerul Afacerilor in-
terne, ministerului sănătății, muncii şi Protecției sociale, 
precum şi cu reprezentanți ai oNG-urilor, ce promovează 
modul sănătos de viață şi combaterea viciilor dăunătoare. 
Acesta se va derula în toate unităţile militare ale Armatei 
Naţionale. 

Ludmila SOLOMON

şi la deces. Prin intermediul campaniei iniţiate, 
tindem să aducem la cunoştinţă tinerei generaţii 
măsurile de protecţie, dar şi informaţii privind 
adoptarea unui mod sănătos de viaţă”, conchide 
şeful centrului de medicină Preventivă.

Acest proiect derulează graţie contribuției şi 
susţinerii oferite de structuri guvernamentale şi 
neguvernamentale.     

În aceeaşi ordine de idei, coordonatorul Progra-
mului Național de Prevenire şi control al infecţiilor 

hiv/sidA şi infecțiilor cu Transmitere  
sexuală, iurie climaşevschi a oferit 

ministerului Apărării 1000 de 
teste rapide pentru detectarea 
infecțiilor cu Transmitere se-
xuală. Acestea urmează să fie 
repartizate în punctele medi-
cale ale unităților militare, dar 

şi în instituțiile medico-milita-
re ale ministerului Apărării, în 

scopul testării rapide şi anonime. 
,,Odată cu debutul vieţii sexuale, orice 

act sexual neprotejat poate fi un risc de infectare cu 
ITS. Iar în acest context, fiecare militar are posibilita-
tea să-şi testeze, confidenţial şi gratuit, starea sănătă-
ţii”, declară coordonatorul programului.

Mai bine prevenim, 
decât să combatem

n Evenimentul de deschidere a avut loc în incinta Academiei Militare 
a Forţelor Armate ,,Alexandru cel Bun” şi se va desfăşura  în perioada 
septembrie - decembrie 2018 în toate garnizoanele Armatei 
Naţionale. 

Acest proiect derulează graţie contribuției şi 
susţinerii oferite de structuri guvernamentale şi 
neguvernamentale.     

Acţiunea de informare a efectivului are drept obiectiv 
promovarea modului sănătos de viață, prevenirea şi  

combaterea viciilor dăunătoare (fumatul, consumul de al-
cool şi droguri), precum şi măsuri preventive  de protecție 
contra infecțiilor cu Transmitere sexuală (iTs). 

Şeful centrului de medicină Preventivă, medic-
şef sanitar al Armatei Naționale, locotenent-colonel 
medic ivan Petcov ne-a comunicat despre necesitatea 
respectării principiilor modului sănătos de viață, 
simptome, efectele viciilor dăunătoare, cât şi despre 

măsurile de protecţie împotriva 
acestor grave maladii. ,,Ceea 
ce se cunoaşte este faptul că 
generaţia tânără refuză să 
treacă un control de rutină 
din cauza “ruşinii”. Însă, cu 
părere de rău, ceea ce nu prea des 
este adus la cunoştinţă, este faptul că  
lipsa tratamentului acestor severe infecţii poate cauza 
probleme de sănătate foarte grave, care pot duce chiar 

acesta este genericul proiectului ,,educaţie pentru sănătate” 
demarat în armata naţională
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Jurnalul de campanie 
al maiorului Natalia Lefter (III)

 „... să îţi stabileşti clar obiectivele pe care ţi le doreşti şi să nu 
renunţi în niciun fel până nu ajungi aici, să vezi, să auzi, să simţi, să 

trăieşti şi abia atunci lucrurile se vor limpezi”.
Recent, am fost cu echipa UNMISS în patrulă, în loca-

litatea Majok Awan, Gogrial. Drumul a fost accesibil, căci 
sezonul ploios se apropie de sfârşit, spre fericirea noastră, dar 
spre nefericirea localnicilor. Fără ploi, vor avea de suferit flora 
şi fauna.

Pe timpul unei patrule, am cunoscut un „County comissi-
oner” (preşedinte de district) femeie. Rar întâlneşti în Sudanul 
de Sud o doamnă aleasă pentru această funcţie de conducere. 
Înaltă de statură, cu ochi deosebit de mari şi trişti, gingaşă, 
dar puternică în luarea deciziilor ce ţin de bunăstarea seme-
nilor din localitatea sa. Avea şi copiii în preajma sa la şedinţă.  
Am ţinut pe braţe, câteva ore, una dintre fetiţele ei, de vreo 5 
anişori. Un îngeraş minunat! Dar avea copilul o privire destul 
de matură pentru vârsta sa, căci doar prin priviri ne puteam 
înţelege. Privirea aceasta îţi poate spune multe lucruri, e prea 
adâncă şi pătrunzătoare. Chiar dacă ne cunoşteam de doar 

câteva ore, am desenat împreună, am mâncat nuci, mi-a ară-
tat coafura ei deosebită, cu multe cosiţe, mi-a arătat zgârie-
tura de pe genunchiul ei firav de copil. Când s-a cuibărit pe 
genunchii mei, am simţit că şi-a făcut loc şi în sufletul meu, 
unde a rămas pentru totdeauna. 

La despărţire, ne-am îmbrăţişat, dar nu puteam pleca, 
căci mă ţinea strâns de mână. O strângere firavă de copil, o 
întreagă viaţă. Au urmat lacrimi şi am plecat, tristă, neputin-
cioasă şi îngândurată.   

Încerc să fiu eu însămi în orice situaţie. Visez de câte ori 
îmi doresc. Visele pe care le-am avut ieri sunt realităţile mele de 
azi, iar realităţile de azi îmi entuziasmează visele de mâine.

...10 luni şi 8 zile, 313 zile, 7512 ore, 450720 secunde îmi 
revin în minte în fiecare clipă.

(Va continua)
Subiect coordonat de căpitan Inga RADVAN

sfaturi care te-ar putea ajuta
  Am colectat şi câteva sfaturi pentru cei care doresc să vină aici. 

1. În primul rând, e necesară vaccinarea. Cunoaştem că 
sunt recomandate multe vaccinuri, precum cele împotriva 
hepatitei A, poliomielitei, tetanos-ului, febrei tifoide şi febrei 
galbene.  În unele ţări din Africa, precum Uganda, Tanzania 
sau Kenya, la aterizarea în aeroport, ţi se cere cartela cu 
vaccinul contra febrei galbene. De preferinţă este să discutaţi 
cu medicul despre cele care sunt obligatorii. 

2. Vremea. În Moldova, soarele renaşte natura odată cu 
venirea primăverii, el încălzeşte aripile îngheţate ale vântului, 
el oferă căldură. Aici, însă,  soarele arde, plin de forţă şi vigoare. 
Ştiaţi că, în Sudanul de Sud, soarele zâmbeşte fiecărui om care 
încearcă să îl privească?! De aceea, copilaşii sunt mereu cu 
zâmbetul pe buze. 

Aşa că, crema cu factor de protecţie solară este necesară, 
pentru ca să eviţi arsurile. Hainele uşoare de bumbac cu 
mâneci lungi şi chipiul să nu lipsească din garderoba ta. 

3. Obligatoriu este să ai medicamente contra dureri de 
burtă, alergie, răceală şi dureri de cap. La fel, lipici, şerveţele 
umede şi dezinfectant pentru mâini. Aici, spray -ul împotriva 
ţânţarilor va deveni prietenul tău cel mai bun. 

4. Nu în ultimul rând, nu uita că vei interacţiona cu 
localnicii. De obicei, aici există bariera lingvistică şi culturală 
pe care le poţi depăşi cu greu. Fii în orice situaţie politicos. Ce 
ţine de religie şi obiceiuri, fii decent, nu înjura, nu consuma 
alcool în public etc. Nu fotografia fără permisiunea localnicilor 
sau superiorilor din localitate.

5. Un factor foarte important ţine de alimentaţie.  
Cunoaşteţi că Africa este continentul contradicţiilor?! Deşi 
dispune de resurse naturale din abundenţă, aceasta rămâne cel 
mai slab dezvoltat continent din lume, cu cele mai toride şi 
uscate zone şi, în acelaşi timp, cu zone umede şi ploioase. Nu 
bea apă de la robinet. Sunt reţele speciale care o filtrează. Bea 
câte 2-4 litri de lichide pe zi, pentru ca să eviţi deshidratarea 
organismului. Nu mânca în tarabele locale. Fructele şi legumele 
trebuie spălate obligatoriu şi ţinute în apă o perioadă.

5
Să nu renunţi,  până nu ajungi aici...
Un carusel de emoţii. Emoţii adevărate, emoţii reale. 

Curiozitate, entuziasm, experienţă, speranţă, indignare ca 
urmare a conflictelor şi revoltelor care iau multe vieţi, zi 
de zi, a  foametei şi sărăciei.

Munca la câmp cu un copil în spate este ceva natural 
aici. Toate cele văzute mi-au oferit o perspectivă mai 
amplă asupra vieţii, iar provocările de zi cu zi nu îmi mai 
insuflă frică.

Simt că nu este nimic ce ar putea să mă mai surprindă 
pe continentul african. Simt că pot face faţă oricărei 
provocări, nimic nu mi se mai pare atât de dificil.

Când eram la început de drum, unele persoane mă 
încurajau şi îmi dădeau  aripi să zbor, să visez, să realizez, 
în timp ce altele veneau cu idei negative (este prea departe, 
prea dificil pentru o femeie, nu te vei descurca, epidemie,  
foame, malarie şi, mai nou, Ebola). Contează să poţi filtra 
toate informaţiile care vin, să nu laşi niciun gând sau idee 
negativă să se apropie de tine. Aşa că, sfatul meu e să îţi 
stabileşti clar obiectivele pe care ţi le doreşti şi să nu renunţi 
în niciun fel până nu ajungi aici, să vezi, să auzi, să simţi, 
să trăieşti şi abia atunci lucrurile se vor limpezi.

Iubeşte Africa, cu bune şi cu rele...
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Jurnalul de campanie 
al maiorului Natalia Lefter (III)
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aici. Toate cele văzute mi-au oferit o perspectivă mai 
amplă asupra vieţii, iar provocările de zi cu zi nu îmi mai 
insuflă frică.

Simt că nu este nimic ce ar putea să mă mai surprindă 
pe continentul african. Simt că pot face faţă oricărei 
provocări, nimic nu mi se mai pare atât de dificil.

Când eram la început de drum, unele persoane mă 
încurajau şi îmi dădeau  aripi să zbor, să visez, să realizez, 
în timp ce altele veneau cu idei negative (este prea departe, 
prea dificil pentru o femeie, nu te vei descurca, epidemie,  
foame, malarie şi, mai nou, Ebola). Contează să poţi filtra 
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cultura integrităţii publice şi a climatului de toleranţă 
zero la acte de corupţie, asociate corupţiei şi faptelor 

de comportament corupţional poate fi cultivată doar dacă 
se face apel la demnitatea umană şi valorile morale unanim 
acceptate. Per ansamblu, integritatea unui funcţionar public 
sau a unui demnitar reprezintă un imperativ urmărit de ori-
ce autoritate sau instituţie publică, care duce la realizarea 
principiilor democratice de conducere a unui stat, precum 
şi la asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
cetăţenilor.

condiţii de apariţie a acestui fenomen apar şi în secto-
rul de apărare, în special din cauza discreţiei şi impunităţii 
ce caracterizează cultura instituţiei, ceea ce face anevoioasă 
exercitarea supravegherii şi controlului riguros.

Prin urmare, fenomenul corupţiei este unul din viciile 
societăţii noastre, iar armata, ca o componentă integrantă, 
nu este imunizată de acest flagel. Totuşi, statistic vorbind, 
armata este una dintre cele mai respectate instituţii şi la fel 
de credibilă, în ceea ce priveşte incoruptibilitatea.

În acest sens, se crede oportun de a se sublinia faptul 
că percepţia cetăţenilor asupra organizaţiilor publice sunt 
generate de asocierile frecvente cu practici din domeniul 
corupţiei. Prin urmare, corupţia pare să fie fenomenul care 
erodează principiile unei administraţii eficiente şi credibili-
tatea cetăţenilor în instituţiile statului.

În acest mod, în pofida contextului social complex în 
care evoluează, Armata Naţională se bucură de multă încre-
dere din partea cetăţenilor. sondajele de opinie relevă faptul 
că această poziţionare este una puternică şi durabilă.

Astfel, vizavi de alte instituţii guvernamentale şi com-
parativ cu perioadele precedente, de exemplu în ultimii 5 
ani, în sondajele de opinie, realizate de o serie de instituţii 
neguvernamentale, armata s-a aflat în topul credibilităţii 

cetăţenilor republicii moldova. barometrul opiniei Pu-
blice (boP), realizat de cbs-AXA, la comanda institutului 
de Politici Publice în noiembrie 2017, clasează instituţia de 
apărare pe locul 3 la capitolul credibilitate (38%), fiind de-
vansată de biserică (71%) şi primărie (41%).

referitor la statistica realizată pentru luna mai 2018, 
boP subliniază faptul că ministerul Apărării a urcat con-
siderabil în topul încrederii populaţiei în instituţiile statale, 
cu 10%, prin urmare, armata a obţinut cotaţia de 48%, fiind 
depăşită doar de biserică (71%).

Totuşi, dincolo de respectul considerabil faţă de militari, 
există şi potenţial de corupţie în instituţia de apărare, astfel 
prevenirea şi combaterea corupţiei fiind o sarcină imperati-
vă a ministerului Apărării.

Ţinând cont de faptul că un rol important în structura 
militară revine comandanţilor de diferit nivel, riscul apa-
riţiei fenomenului de corupţie, precum şi aria de posibilă 
extindere a acestuia este foarte mare. Prin urmare, corupţia 
poate influenţa moralul efectivului, scăzând atractivitatea 
serviciului militar, încrederea în obiectivitatea şi imparţiali-
tatea conducerii, discreditând, astfel, statutul armatei şi au-
toritatea militarului în societate. subdiviziunile expuse mai 
mult corupţiei sunt cele care au tangenţă directă cu cetăţe-
nii, cu efectivul, 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, selecta-
rea pentru participare la diferite cursuri, misiuni internaţi-
onale sau asigurarea materială, modul de recepţionare a bu-
nurilor materiale, luarea la evidenţă, repartizarea, utilizarea 
şi casarea acestora etc.

Laconic vorbind, fenomenul corupţiei este utilizarea 
funcţiei, contrar legii, în interes privat. impactul corupţiei 

n Corupţia împiedică dezvoltarea şi subminează securitatea 
societăţilor moderne, precum şi diminuează încrederea 
publicului în instituţii. Aceasta reprezintă un fenomen social, 
politic şi economic complex, care afectează în cel mai înalt grad 
societatea. 

Armata Naţională 
NU tolerează corupţia

asupra Forţelor Armate invocă sporirea costurilor, risipa 
şi deturnarea resurselor, reducerea moralului efectivului 
Armatei Naţionale şi  subminarea încrederii societăţii. 
Pentru combaterea fenomenului de corupţie este necesar 
să se asigure cooperarea dintre cele două direcţii: 
presiunea de sus (prin adoptarea măsurilor legislative, 
implementarea reformelor, consolidarea instituţională 
şi îmbunătăţirea performanţei) şi presiunea de jos (prin 
formarea intoleranţei faţă de comportamentul corupt în 
cadrul efectivului).

În acest sens, ministerul Apărării întreprinde un şir de 
activităţi în vederea eradicării fenomenului corupţiei în 
structura sa, iar secţia prevenire şi investigare a corupţiei şi 
fraudelor a direcţiei inspecţie generală, exponent  institu-
ţional de prevenire a corupţiei, este responsabilă de elabo-
rarea şi implementarea politicilor anticorupţie în ministe-
rul Apărării, de suprapunerea eforturilor de consolidare a 
integrităţii, de intensificare a transparenţei şi de creştere a 
responsabilităţii.

Totodată, cooperarea atât cu exponenţii naţionali în 
lupta anticorupţie, cât şi cu cei internaţionali prin asimila-
rea lecţiilor învăţate în reducerea riscurilor corupţiei con-
stituie o parte dintr-o serie întreagă de eforturi îndreptate 
spre edificarea instituţiei de apărare. În cele din urmă, se 
constată că cele mai eficiente măsuri de combatere a corup-
ţiei şi de consolidare a integrităţii în sectorul de apărare pot 
fi întreprinse în cadrul unui proces mai larg de reforme: un 
transfer de norme care permite saturarea sectorului cu cele 
mai înalte idealuri şi practici democratice, eliminând astfel 
cauzele care generează corupţia.

Astfel, la capitolul componentei legislative, ministerul 
Apărări îşi conformează permanent cadrul normativ intern 
şi implementează dispoziţiile legislaţiei naţionale.

Totodată, ministerul Apărări asigură implementarea 
unor documente de politici cu acţiuni anticorupţie. În ca-
litate de documente de politici la nivel naţional ministerul 
Apărări implementează Planul de acţiuni pe anii 2017-2020 
privind implementarea strategiei Naţionale de integritate 
şi Anticorupţie pe anii 2017–20201 (sNiA). Actul normativ 
menţionat reprezintă principalul instrument de politici pu-
blice care are menirea de a sistematiza şi eficientiza eforturi-
le autorităţilor publice în domeniul prevenirii şi combaterii 
corupţiei.

odată ce combaterea flagelului corupţiei este declarată 
drept unul din obiectivele majore ale guvernării actuale, 
prin implementarea calitativă şi eficientă a sNiA, poate fi 
atrasă nu numai susţinerea societăţii civile pentru politicile 
publice aplicate la momentul actual, dar şi suportul orga-
nismelor europene în aspiraţiile republicii moldova spre 
integrarea europeană.

menţionăm că proiectul iniţial al sNiA pentru anii 
2017-2020 a fost supus consultărilor publice, la care a 
participat societatea civilă. Acest document de politici 
publice are menirea de a sistematiza şi eficientiza efor-
turile autorităţii publice în domeniul prevenirii şi com-
baterii corupţiei. de menţionat că acţiunile Planului sunt 
orientate spre promovarea integrităţii în cadrul Armatei 
Naţionale şi asigurarea transparenţei şi responsabilităţii 
în faţa cetăţenilor.

“Egalitatea în faţa legii este un pilon al societăţilor democratice» 
Huguette labelle 

1  Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 56 din 30.03.2017 privind aprobarea Strategiei naţionale de integritate 
şi anticorupţie pentru anii 2017–2020.
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cultura integrităţii publice şi a climatului de toleranţă 
zero la acte de corupţie, asociate corupţiei şi faptelor 

de comportament corupţional poate fi cultivată doar dacă 
se face apel la demnitatea umană şi valorile morale unanim 
acceptate. Per ansamblu, integritatea unui funcţionar public 
sau a unui demnitar reprezintă un imperativ urmărit de ori-
ce autoritate sau instituţie publică, care duce la realizarea 
principiilor democratice de conducere a unui stat, precum 
şi la asigurarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
cetăţenilor.

condiţii de apariţie a acestui fenomen apar şi în secto-
rul de apărare, în special din cauza discreţiei şi impunităţii 
ce caracterizează cultura instituţiei, ceea ce face anevoioasă 
exercitarea supravegherii şi controlului riguros.

Prin urmare, fenomenul corupţiei este unul din viciile 
societăţii noastre, iar armata, ca o componentă integrantă, 
nu este imunizată de acest flagel. Totuşi, statistic vorbind, 
armata este una dintre cele mai respectate instituţii şi la fel 
de credibilă, în ceea ce priveşte incoruptibilitatea.

În acest sens, se crede oportun de a se sublinia faptul 
că percepţia cetăţenilor asupra organizaţiilor publice sunt 
generate de asocierile frecvente cu practici din domeniul 
corupţiei. Prin urmare, corupţia pare să fie fenomenul care 
erodează principiile unei administraţii eficiente şi credibili-
tatea cetăţenilor în instituţiile statului.

În acest mod, în pofida contextului social complex în 
care evoluează, Armata Naţională se bucură de multă încre-
dere din partea cetăţenilor. sondajele de opinie relevă faptul 
că această poziţionare este una puternică şi durabilă.

Astfel, vizavi de alte instituţii guvernamentale şi com-
parativ cu perioadele precedente, de exemplu în ultimii 5 
ani, în sondajele de opinie, realizate de o serie de instituţii 
neguvernamentale, armata s-a aflat în topul credibilităţii 

cetăţenilor republicii moldova. barometrul opiniei Pu-
blice (boP), realizat de cbs-AXA, la comanda institutului 
de Politici Publice în noiembrie 2017, clasează instituţia de 
apărare pe locul 3 la capitolul credibilitate (38%), fiind de-
vansată de biserică (71%) şi primărie (41%).

referitor la statistica realizată pentru luna mai 2018, 
boP subliniază faptul că ministerul Apărării a urcat con-
siderabil în topul încrederii populaţiei în instituţiile statale, 
cu 10%, prin urmare, armata a obţinut cotaţia de 48%, fiind 
depăşită doar de biserică (71%).

Totuşi, dincolo de respectul considerabil faţă de militari, 
există şi potenţial de corupţie în instituţia de apărare, astfel 
prevenirea şi combaterea corupţiei fiind o sarcină imperati-
vă a ministerului Apărării.

Ţinând cont de faptul că un rol important în structura 
militară revine comandanţilor de diferit nivel, riscul apa-
riţiei fenomenului de corupţie, precum şi aria de posibilă 
extindere a acestuia este foarte mare. Prin urmare, corupţia 
poate influenţa moralul efectivului, scăzând atractivitatea 
serviciului militar, încrederea în obiectivitatea şi imparţiali-
tatea conducerii, discreditând, astfel, statutul armatei şi au-
toritatea militarului în societate. subdiviziunile expuse mai 
mult corupţiei sunt cele care au tangenţă directă cu cetăţe-
nii, cu efectivul, 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, selecta-
rea pentru participare la diferite cursuri, misiuni internaţi-
onale sau asigurarea materială, modul de recepţionare a bu-
nurilor materiale, luarea la evidenţă, repartizarea, utilizarea 
şi casarea acestora etc.

Laconic vorbind, fenomenul corupţiei este utilizarea 
funcţiei, contrar legii, în interes privat. impactul corupţiei 

n Corupţia împiedică dezvoltarea şi subminează securitatea 
societăţilor moderne, precum şi diminuează încrederea 
publicului în instituţii. Aceasta reprezintă un fenomen social, 
politic şi economic complex, care afectează în cel mai înalt grad 
societatea. 

Armata Naţională 
NU tolerează corupţia

asupra Forţelor Armate invocă sporirea costurilor, risipa 
şi deturnarea resurselor, reducerea moralului efectivului 
Armatei Naţionale şi  subminarea încrederii societăţii. 
Pentru combaterea fenomenului de corupţie este necesar 
să se asigure cooperarea dintre cele două direcţii: 
presiunea de sus (prin adoptarea măsurilor legislative, 
implementarea reformelor, consolidarea instituţională 
şi îmbunătăţirea performanţei) şi presiunea de jos (prin 
formarea intoleranţei faţă de comportamentul corupt în 
cadrul efectivului).

În acest sens, ministerul Apărării întreprinde un şir de 
activităţi în vederea eradicării fenomenului corupţiei în 
structura sa, iar secţia prevenire şi investigare a corupţiei şi 
fraudelor a direcţiei inspecţie generală, exponent  institu-
ţional de prevenire a corupţiei, este responsabilă de elabo-
rarea şi implementarea politicilor anticorupţie în ministe-
rul Apărării, de suprapunerea eforturilor de consolidare a 
integrităţii, de intensificare a transparenţei şi de creştere a 
responsabilităţii.

Totodată, cooperarea atât cu exponenţii naţionali în 
lupta anticorupţie, cât şi cu cei internaţionali prin asimila-
rea lecţiilor învăţate în reducerea riscurilor corupţiei con-
stituie o parte dintr-o serie întreagă de eforturi îndreptate 
spre edificarea instituţiei de apărare. În cele din urmă, se 
constată că cele mai eficiente măsuri de combatere a corup-
ţiei şi de consolidare a integrităţii în sectorul de apărare pot 
fi întreprinse în cadrul unui proces mai larg de reforme: un 
transfer de norme care permite saturarea sectorului cu cele 
mai înalte idealuri şi practici democratice, eliminând astfel 
cauzele care generează corupţia.

Astfel, la capitolul componentei legislative, ministerul 
Apărări îşi conformează permanent cadrul normativ intern 
şi implementează dispoziţiile legislaţiei naţionale.

Totodată, ministerul Apărări asigură implementarea 
unor documente de politici cu acţiuni anticorupţie. În ca-
litate de documente de politici la nivel naţional ministerul 
Apărări implementează Planul de acţiuni pe anii 2017-2020 
privind implementarea strategiei Naţionale de integritate 
şi Anticorupţie pe anii 2017–20201 (sNiA). Actul normativ 
menţionat reprezintă principalul instrument de politici pu-
blice care are menirea de a sistematiza şi eficientiza eforturi-
le autorităţilor publice în domeniul prevenirii şi combaterii 
corupţiei.

odată ce combaterea flagelului corupţiei este declarată 
drept unul din obiectivele majore ale guvernării actuale, 
prin implementarea calitativă şi eficientă a sNiA, poate fi 
atrasă nu numai susţinerea societăţii civile pentru politicile 
publice aplicate la momentul actual, dar şi suportul orga-
nismelor europene în aspiraţiile republicii moldova spre 
integrarea europeană.

menţionăm că proiectul iniţial al sNiA pentru anii 
2017-2020 a fost supus consultărilor publice, la care a 
participat societatea civilă. Acest document de politici 
publice are menirea de a sistematiza şi eficientiza efor-
turile autorităţii publice în domeniul prevenirii şi com-
baterii corupţiei. de menţionat că acţiunile Planului sunt 
orientate spre promovarea integrităţii în cadrul Armatei 
Naţionale şi asigurarea transparenţei şi responsabilităţii 
în faţa cetăţenilor.

“Egalitatea în faţa legii este un pilon al societăţilor democratice» 
Huguette labelle 

1  Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 56 din 30.03.2017 privind aprobarea Strategiei naţionale de integritate 
şi anticorupţie pentru anii 2017–2020.
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sNiA este pusă în aplicare prin intermediul unor pla-
nuri de acţiuni aprobate de Parlament, succesul cărora con-
tribuie direct la implementarea eficientă a strategiei.

Planul de acţiuni pe anii 2017 - 2020 include măsuri 
cu caracter permanent, cu raportare trimestrială, semes-
trială şi anuală. 

Totodată, în scopul asigurării transparenţei sporite a acti-
vităţilor anticorupţie desfăşurate de către ministerul Apără-
rii, Planul de acţiuni a fost plasat pe pagina web oficială a mi-
nisterului Apărării, la rubrica – infocentru/informaţie utilă/
Prevenirea corupţiei. de asemenea, raportările sistematice 
sunt prezentate centrului Naţional Anticorupţie şi incluse la 
aceeaşi rubrică pe pagina web a ministerului Apărării.

Un alt document de politici cu acţiuni de anticorupţie al 
ministerului Apărării este Programul NATo de consolidare 
a integrităţii în sectorul de securitate şi apărare.

implementarea Programului prenotat are ca scop acor-
darea asistenţei practice privind prevenirea şi combaterea 
corupţiei, precum şi reprezintă un angajament asumat de 
către republica moldova, inclus în instrumentele de coo-
perare, şi anume: Planul individual de Acţiuni al Partene-
riatului (iPAP) rm-NATo, Procesul de Planificare şi revi-
zuire a Parteneriatului (PArP) şi iniţiativa de consolidare 
a capacităţilor de Apărare (dcbi), precum şi în documen-
tele naţionale de politici – Planul de acţiuni al Guvernului 
republicii moldova pentru perioada 2016-2018 şi în Planul 
de acţiuni privind implementarea strategiei Naţionale de 
Apărare pentru anii 2018–2022.

Programul dat se înscrie în şirul acţiunilor întreprinse 
de NATo în ceea ce priveşte facilitarea înţelegerii riscuri-
lor de corupţie, precum şi identificarea acţiunilor practice 
în vederea consolidării integrităţii, creşterii transparenţei 
şi îmbunătăţirii responsabilităţii în sectorul de apărare şi 
securitate. 

Programul building integrity (bi) include câteva com-
partimente şi anume:

- realizarea autoevaluării;
- activităţi de  instruire şi educare building integrity;
- publicaţii (consolidarea integrităţii şi reducerea co-

rupţiei în forţele armate, culegere de practici exemplare). 

Autoevaluarea în cadrul Programului bi presupune 
parcurgerea a 4 paşi:

1. completarea chestionarelor de autoevaluare de către 
instituţiile vizate în program.
Acest chestionar este un instrument util de diagnosti-
care ce permite autoevaluarea punctelor forte şi defi-
cienţelor ce ţin de integritate în sistemul de apărare şi 
securitate.

2. evaluarea inter-pares (peer review process).
scopul evaluării inter Pares este de a înţelege mai bine 
situaţia actuală, schimbul de opinii privind cele mai 
bune practici şi măsuri concrete pentru a consolida 
transparenţa, responsabilitatea şi integritatea sectorului 
apărării şi securităţii.

3. parvenirea raportului Nato de evaluare a integri-
tăţii în sectorul de securitate şi apărare a republicii 
moldova
raportul menţionat, elaborat în baza chestionarului de 
autoevaluare, a fost transmis de către experţii NATo cu 
propunerile şi recomandările de rigoare.

4. elaborarea planului de acţiuni.
În baza raportului de evaluare, în corespundere cu re-
comandările înaintate de către experţii NATo building 
integrity, ministerul Apărării a elaborat “Planul de acţi-
uni privind reducerea riscului de corupţie în ministerul 
Apărării pentru anii 2016 – 2017”. 

Planul specificat, aprobat prin ordinul ministrului Apă-
rării, a inclus 5 compartimente şi 34 acţiuni concrete de re-
alizare a acestora, inclusiv 3 cu termen de realizare în anul 
2016, 3 acţiuni cu termen de realizare în anul 2017 şi 28 
acţiuni cu titlul permanent de realizare şi monitorizare.

referitor la implementarea Planului, în temeiul preve-
derilor ordinului menţionat, aceasta a fost raportată semes-
trial ministrului Apărării, precum şi în scopul asigurării 
transparenţei activităţilor anticorupţie desfăşurate de către 
ministerul Apărării. rapoartele despre progresele înregis-
trate şi dificultăţile întâmpinate în procesul de realizare a 
Planului de acţiuni au fost plasate pe pagina web oficială a 
ministerului Apărării, la rubrica – infocentru/informaţie 
utilă/Prevenirea corupţiei.

Ulterior, la finalizarea termenului de acţiune a planului 
pentru 2016-2017, grupul de lucru instituit în cadrul mi-
nisterului Apărării a realizat un nou Plan de acţiuni privind 
reducerea riscului de corupţie în ministerul Apărării pentru 
anii 2018-2019.

Aceste documente de politici publice au menirea de a 
sistematiza şi eficientiza eforturile autorităţii publice în do-
meniul prevenirii şi combaterii corupţiei. de menţionat că 
acţiunile Planurilor sunt orientate spre promovarea integri-
tăţii în cadrul Armatei Naţionale şi asigurarea transparenţei 
şi responsabilităţii în faţa cetăţenilor. 

(Va continua)

Locotenent-colonel Ion ROTARU, 
Direcția Inspecție Generală
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sNiA este pusă în aplicare prin intermediul unor pla-
nuri de acţiuni aprobate de Parlament, succesul cărora con-
tribuie direct la implementarea eficientă a strategiei.

Planul de acţiuni pe anii 2017 - 2020 include măsuri 
cu caracter permanent, cu raportare trimestrială, semes-
trială şi anuală. 

Totodată, în scopul asigurării transparenţei sporite a acti-
vităţilor anticorupţie desfăşurate de către ministerul Apără-
rii, Planul de acţiuni a fost plasat pe pagina web oficială a mi-
nisterului Apărării, la rubrica – infocentru/informaţie utilă/
Prevenirea corupţiei. de asemenea, raportările sistematice 
sunt prezentate centrului Naţional Anticorupţie şi incluse la 
aceeaşi rubrică pe pagina web a ministerului Apărării.

Un alt document de politici cu acţiuni de anticorupţie al 
ministerului Apărării este Programul NATo de consolidare 
a integrităţii în sectorul de securitate şi apărare.

implementarea Programului prenotat are ca scop acor-
darea asistenţei practice privind prevenirea şi combaterea 
corupţiei, precum şi reprezintă un angajament asumat de 
către republica moldova, inclus în instrumentele de coo-
perare, şi anume: Planul individual de Acţiuni al Partene-
riatului (iPAP) rm-NATo, Procesul de Planificare şi revi-
zuire a Parteneriatului (PArP) şi iniţiativa de consolidare 
a capacităţilor de Apărare (dcbi), precum şi în documen-
tele naţionale de politici – Planul de acţiuni al Guvernului 
republicii moldova pentru perioada 2016-2018 şi în Planul 
de acţiuni privind implementarea strategiei Naţionale de 
Apărare pentru anii 2018–2022.

Programul dat se înscrie în şirul acţiunilor întreprinse 
de NATo în ceea ce priveşte facilitarea înţelegerii riscuri-
lor de corupţie, precum şi identificarea acţiunilor practice 
în vederea consolidării integrităţii, creşterii transparenţei 
şi îmbunătăţirii responsabilităţii în sectorul de apărare şi 
securitate. 

Programul building integrity (bi) include câteva com-
partimente şi anume:

- realizarea autoevaluării;
- activităţi de  instruire şi educare building integrity;
- publicaţii (consolidarea integrităţii şi reducerea co-

rupţiei în forţele armate, culegere de practici exemplare). 

Autoevaluarea în cadrul Programului bi presupune 
parcurgerea a 4 paşi:

1. completarea chestionarelor de autoevaluare de către 
instituţiile vizate în program.
Acest chestionar este un instrument util de diagnosti-
care ce permite autoevaluarea punctelor forte şi defi-
cienţelor ce ţin de integritate în sistemul de apărare şi 
securitate.

2. evaluarea inter-pares (peer review process).
scopul evaluării inter Pares este de a înţelege mai bine 
situaţia actuală, schimbul de opinii privind cele mai 
bune practici şi măsuri concrete pentru a consolida 
transparenţa, responsabilitatea şi integritatea sectorului 
apărării şi securităţii.

3. parvenirea raportului Nato de evaluare a integri-
tăţii în sectorul de securitate şi apărare a republicii 
moldova
raportul menţionat, elaborat în baza chestionarului de 
autoevaluare, a fost transmis de către experţii NATo cu 
propunerile şi recomandările de rigoare.

4. elaborarea planului de acţiuni.
În baza raportului de evaluare, în corespundere cu re-
comandările înaintate de către experţii NATo building 
integrity, ministerul Apărării a elaborat “Planul de acţi-
uni privind reducerea riscului de corupţie în ministerul 
Apărării pentru anii 2016 – 2017”. 

Planul specificat, aprobat prin ordinul ministrului Apă-
rării, a inclus 5 compartimente şi 34 acţiuni concrete de re-
alizare a acestora, inclusiv 3 cu termen de realizare în anul 
2016, 3 acţiuni cu termen de realizare în anul 2017 şi 28 
acţiuni cu titlul permanent de realizare şi monitorizare.

referitor la implementarea Planului, în temeiul preve-
derilor ordinului menţionat, aceasta a fost raportată semes-
trial ministrului Apărării, precum şi în scopul asigurării 
transparenţei activităţilor anticorupţie desfăşurate de către 
ministerul Apărării. rapoartele despre progresele înregis-
trate şi dificultăţile întâmpinate în procesul de realizare a 
Planului de acţiuni au fost plasate pe pagina web oficială a 
ministerului Apărării, la rubrica – infocentru/informaţie 
utilă/Prevenirea corupţiei.

Ulterior, la finalizarea termenului de acţiune a planului 
pentru 2016-2017, grupul de lucru instituit în cadrul mi-
nisterului Apărării a realizat un nou Plan de acţiuni privind 
reducerea riscului de corupţie în ministerul Apărării pentru 
anii 2018-2019.

Aceste documente de politici publice au menirea de a 
sistematiza şi eficientiza eforturile autorităţii publice în do-
meniul prevenirii şi combaterii corupţiei. de menţionat că 
acţiunile Planurilor sunt orientate spre promovarea integri-
tăţii în cadrul Armatei Naţionale şi asigurarea transparenţei 
şi responsabilităţii în faţa cetăţenilor. 

(Va continua)

Locotenent-colonel Ion ROTARU, 
Direcția Inspecție Generală
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