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defensive pesticidelor 
periculoase 

n GeOPOLOtiCA
La NATO -  
despre reformele armatei 
secretarul general de stat,  
radu burduja, a participat  
la reuniunea comitetului 
reprezentanţilor permanenţi adjuncţi  
al nato.
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n iNterOPerAbiLitAte
KFOr: misiune îndeplinită        
alte două contingente  
ale armatei naţionale au făcut schimb  
de responsabilităţi în Kosovo. 

14

,,lupta” pentru  
performanţe
Locotenent Marina Pavlov din cadrul 
Batalionului de Gardă a fost unul dintre militarii 
care a avut posibilitatea de a se instruiri alături 
de ofiţeri veniţi din diferite armate.

8

geniştii înfruntă pericolele 
Pe parcursul ultimilor opt ani,  
geniştii Armatei Naţionale au depistat  
circa 10000 de obiecte explozive!
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n viAțA MiLitArĂ
reforma salarială versus 
beneficii
La finele lunii noiembrie 2018, Parlamentul 
Republicii Moldova a aprobat Legea privind 
sistemul unitar de salarizare în sectorul 
bugetar. Reforma salarizării prevede lefuri mai 
mari pentru bugetari, constituind o realizare 
importantă a guvernării actuale.
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Camaraderie  
moldo-georgiană  
La invitaţia Serviciului de Stat pentru problemele 
veteranilor din Georgia,  coloneii(r) Alexandru 
Gorgan şi Tudor Samoilenco, vicepreşedinţii 
Federaţiei Veteranilor şi Rezerviştilor Structurilor 
de Forţă din Republica Moldova au efectuat o vizită 
de lucru în această ţară.  

20În pas cadenţat, 
spre o nouă misiune  
Iulia Madan, femeia militar care va participa, 
pentru a doua oară, într-o misiune de 
menţinere a păcii sub egida ONU în Republica 
Centrafricană.
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În cadrul întrevederilor, oficialul moldovean a men-
ţionat suportul pe care l-au acordat ţările membre 

şi partenere NATo la aplicarea unor proiecte importante 
pentru structura naţională de apărare, aşa cum sunt: iniţi-
ativa de consolidare a capabilităţilor de Apărare (dcbi) 
în Armata Naţională, rezoluția 1325 a consiliului de se-
curitate al oNU privind femeia, pacea şi securitatea, ini-
ţiativa de consolidare a integrităţii (bii), proiectele Fon-
dului PpP NATo privind eliminarea pesticidelor şi a altor 
substanțe chimice periculoase de pe teritoriul republicii 
moldova, precum şi Procesul de revizuire şi Planificare a 
Parteneriatului (PArP).  Astfel, republica moldova a reuşit să facă paşi clari spre modernizarea 
instituţiei de apărare, a subliniat, în cadrul întrevederilor, secretarul general de stat  burduja. 

La fel, radu burduja a vorbit despre obiectivele Armatei Naţionale pe termen mediu şi 
lung şi a mulţumit Alianţei pentru oportunităţile de instruire a efectivului militar şi civil din 
cadrul instituţiei de apărare, cu accent pe Programul de consolidare a instruirii în domeniul 
Apărării (dEEP). În context, oficialul moldovean şi-a exprimat speranţa că ţările aliate vor 
continua să ofere sprijin republicii moldova pentru reformarea sectorului de apărare, astfel 
încât ţara noastră să-şi dezvolte o armată modernă, mobilă, bine pregătită şi echipată, intero-
perabilă cu forțele aliate ale NATo. 

La reuniunea comitetului reprezentanţilor Permanenţi Adjuncţi al NATo participă reprezen-
tanţi din 29 de state aliate.

reamintim că anterior, secretarul general de stat radu burduja s-a întâlnit, tot la bruxel-
les, cu locţiitorul asistentului secretarului general NATo pentru politici de apărare şi planifi-
care, Jonathan Parish, cu care a discutat despre proiectele din sectorul militar aplicate în ţara 
noastră şi a solicitat, în acest sens, sprijinul NATo pentru implementarea fazei a ii-a a dcbi, 
ce presupune dezvoltarea capabilităţilor militare nemijlocite. 

Căpitan Inga Radvan

la NatO - despre reformele armatei 
n Secretarul general de stat, radu Burduja, a participat la reuniunea 

Comitetului reprezentanţilor Permanenţi adjuncţi al NatO, desfăşurată 
la sediul Cartierului general de la Bruxelles, Belgia, 
unde a prezentat realizările ministerului apărării în 
urma implementării  Planului individual de acţiuni 
al Parteneriatului republica moldova-NatO (iPaP) 
pentru anii 2017-2019. 



5decembrie  2018

În cadrul întrevederilor, oficialul moldovean a men-
ţionat suportul pe care l-au acordat ţările membre 

şi partenere NATo la aplicarea unor proiecte importante 
pentru structura naţională de apărare, aşa cum sunt: iniţi-
ativa de consolidare a capabilităţilor de Apărare (dcbi) 
în Armata Naţională, rezoluția 1325 a consiliului de se-
curitate al oNU privind femeia, pacea şi securitatea, ini-
ţiativa de consolidare a integrităţii (bii), proiectele Fon-
dului PpP NATo privind eliminarea pesticidelor şi a altor 
substanțe chimice periculoase de pe teritoriul republicii 
moldova, precum şi Procesul de revizuire şi Planificare a 
Parteneriatului (PArP).  Astfel, republica moldova a reuşit să facă paşi clari spre modernizarea 
instituţiei de apărare, a subliniat, în cadrul întrevederilor, secretarul general de stat  burduja. 

La fel, radu burduja a vorbit despre obiectivele Armatei Naţionale pe termen mediu şi 
lung şi a mulţumit Alianţei pentru oportunităţile de instruire a efectivului militar şi civil din 
cadrul instituţiei de apărare, cu accent pe Programul de consolidare a instruirii în domeniul 
Apărării (dEEP). În context, oficialul moldovean şi-a exprimat speranţa că ţările aliate vor 
continua să ofere sprijin republicii moldova pentru reformarea sectorului de apărare, astfel 
încât ţara noastră să-şi dezvolte o armată modernă, mobilă, bine pregătită şi echipată, intero-
perabilă cu forțele aliate ale NATo. 

La reuniunea comitetului reprezentanţilor Permanenţi Adjuncţi al NATo participă reprezen-
tanţi din 29 de state aliate.

reamintim că anterior, secretarul general de stat radu burduja s-a întâlnit, tot la bruxel-
les, cu locţiitorul asistentului secretarului general NATo pentru politici de apărare şi planifi-
care, Jonathan Parish, cu care a discutat despre proiectele din sectorul militar aplicate în ţara 
noastră şi a solicitat, în acest sens, sprijinul NATo pentru implementarea fazei a ii-a a dcbi, 
ce presupune dezvoltarea capabilităţilor militare nemijlocite. 

Căpitan Inga Radvan

la NatO - despre reformele armatei 
n Secretarul general de stat, radu Burduja, a participat la reuniunea 

Comitetului reprezentanţilor Permanenţi adjuncţi al NatO, desfăşurată 
la sediul Cartierului general de la Bruxelles, Belgia, 
unde a prezentat realizările ministerului apărării în 
urma implementării  Planului individual de acţiuni 
al Parteneriatului republica moldova-NatO (iPaP) 
pentru anii 2017-2019. 



Oastea Moldovei6 Oastea Moldovei6

- Ce reprezintă Strategia Militară şi în ce context a 
apărut necesitatea elaborării acesteia?

 - strategia militară (sm) vine în contextul evoluţiei me-
diului de securitate din republica moldova, care a impus 
necesitatea întăririi sistemului de securitate şi apărare naţio-
nală, prin stabilirea  unor documente de politici care să pla-
nifice şi să definească modul în care acest lucru se va realiza.  
În alte cuvinte, aceasta constituie cadrul juridic al apărării 
naţionale, alături de alte documente de politici publice, aşa 
cum sunt strategia securităţii Naţionale şi strategia Naţio-
nală de Apărare şi stabileşte clar modalitatea de realizare a 
funcţiilor în structura Forţelor Armate (Armata Naţională 
şi Trupele de carabinieri) cu scopul asigurării îndeplinirii 
obiectivelor militare.

- Ce trebuie să se cunoască despre acest document, ce 
prevederi  conţine?

- În conţinut, strategia militară cuprinde analiza me-
diului de securitate, riscurilor cu caracter militar la adresa 
ţării, obiectivele militare, capacităţile necesare şi priorităţile 
realizării acestora, conceptele de întrebuinţare a Forţelor 
Armate, sarcinile categoriilor de forţe, structura forţelor, 
pregătirea şi înzestrarea lor. În acelaşi timp, strategia pre-
zintă resursele necesare executării acestora. În general, sco-
pul principal al strategiei militare este oferirea unei baze 
solide pentru demararea procesului de trecere a Forţelor 
Armate la o nouă structură de forţe, corelată, pe de o parte, 
la ameninţările militare existente la adresa securităţii repu-
blicii moldova, iar pe de altă parte – la resursele alocate apă-
rării naţionale, care în perspectivă trebuie să crească până la 
atingerea mediei europene. 

Finalitatea principală, urmărită în acest sens de strate-
gie, este ca Forţele Armate să fie în măsură să planifice, să 
conducă şi să desfăşoare operaţii de apărare de înaltă inten-
sitate pe întreg teritoriul naţional, cu menţinerea concomi-
tentă a capacităţii de a participa, atât cu experţi militari şi 
civili, cât şi cu contingente militare (până la nivel de bata-

lion pentru fiecare componentă a Forţelor Armate în par-
te), în misiuni/operaţiuni internaţionale. La fel,  să sprijine 
autorităţile civile la gestionarea situaţiilor interne de criză, 
conform cerinţelor formulate de acestea, dar fără a periclita 
capacitatea generală a Forţelor Armate de a asigura apăra-
rea naţională.

Proiectul strategiei a fost elaborat pentru perioada ani-
lor 2018-2022, însă dat fiind faptul că acesta pune bazele 
unui ambiţios proces de transformare militară, textul său 
conţine şi prevederi ce redau viziuni pe termen lung asupra 
activităţii Forţelor Armate (Armatei Naţionale). de aseme-
nea, aplicabilitatea prevederilor sale poate fi extinsă sau, din 
contra, restrânsă, în funcţie de evoluţia mediului de secu-
ritate şi/sau gradul de îndeplinire a prevederilor strategiei. 
În acest sens, subliniem că ministerul Apărării stabileşte 
priorităţile privind realizarea obiectivelor şi alocarea resur-
selor disponibile pentru dezvoltarea capacităţilor militare 
identificate.

de asemenea, ar trebuie să accentuăm faptul că apro-
barea, precum şi implementarea strategiei va contribui la 
îmbunătăţirea imaginii Forţelor Armate la nivel intern şi 
internaţional, precum şi va constitui un semnal important 
pentru partenerii externi privind intenţia autorităţilor re-
publicii moldova de dezvoltare şi aliniere la standardele in-
ternaţionale a sistemului său de securitate şi apărare.

- Care a fost termenul de elaborare şi prezentare a 
Strategiei Militare?

- Procesul de elaborare a strategiei militare a demarat 
în contextul desfăşurării unor procese similare, la nivelul 
diferitor structuri de stat, privind ajustarea cadrului nor-
mativ şi legislativ în domeniul securităţii şi apărării naţio-
nale. de asemenea, acest proces se încadrează în pachetul 
de obligaţiuni pe care şi le-a asumat republica moldova 
în cadrul iniţiativei de dezvoltare a capacităţii de Apărare 
(defense capacity building initiative – dcbi), în luna iu-
nie a anului 2015.

Strategia militară: 
pasul spre o armată modernă
Interviu susţinut cu maiorul Victor Trohin,  
specialist principal în secţia planificare, J5 Direcţia planificare strategică, Marele Stat Major
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În contextul celor menţionate mai sus, pentru apărarea 
naţională, cele mai importante au fost iniţiativele de elaborare 
a strategiei securităţii Naţionale (ssN) şi strategiei Naţionale 
de Apărare - sNA, care au constituit baza de la care a pornit 
procesul de elaborare a strategiei militare. La nivelul minis-
terului Apărării, primii paşi în vederea demarării procesului 
de elaborare a sm au fost efectuaţi în vara anului 2016, atunci 
când principalele prevederi ale sNA erau deja definitivate. 

Astfel, în baza mai multor acte normative departamen-
tale, au fost instituite sub-grupe de experţi militari, care au 
desfăşurat studiile şi analizele necesare, conform domeniilor 
de competenţă. A urmat procesul de organizare şi elaborare 
a sm, sub conducerea şefului marelui stat major al Armatei 
Naţionale, comandant al Armatei Naţionale. 

Totodată, este de menţionat faptul că un sprijin impor-
tant în procesul de elaborare a proiectului sm a fost acor-
dat de experţi străini, delegaţi de către NATo (în contextul 
implementării dcbi) şi românia (în baza unor înţelegeri 
bilaterale). Aceştia au oferit părţii moldoveneşti expertiza 
necesară pentru orientarea în detaliile procesului de elabo-
rare a unui asemenea document, precum şi validarea auten-
ticităţii procesului de elaborare a sm şi respectării standar-
delor occidentale.

Proiectul sm a întrunit întreg ansamblul cerinţelor ca-
drului legal, privind elaborarea actelor normative şi a res-
pectat transparenţa în procesul decizional. Astfel, la data de 
3 octombrie 2018, Proiectul a  fost prezentat spre aprobare, 
în cadrul şedinţei de guvern.

- Cine sunt autorii documentului ?
- Proiectul hotărârii de Guvern „cu privire la aproba-

rea strategiei militare şi Planului de acţiuni pentru imple-
mentarea acesteia în anii 2018-2022” a fost elaborat de către 
ministerul Apărării, cu participarea reprezentanţilor mi-
nisterului Afacerilor interne (departamentul Trupelor de 
carabinieri), precum şi cu sprijinul experţilor străini, prin 
intermediul iniţiativei de dezvoltare  a capacităţii de Apă-
rare (defence capacity building initiative – dcbi). 

- Ce programe de modernizare a armatei naţionale 
s-au iniţiat în urma adoptării SM?

- importanţa strategiei rezidă în faptul că, prin aplica-
rea principalelor sale prevederi, Forţele Armate obţin baza 
necesară de la care porneşte una dintre cele mai ambiţioase 
transformări structurale. Acest proces are ca finalitate crea-
rea unei noi structuri de forţă, bazate pe concepţia manevri-
eră, organizată pe principii moderne, astfel încât să permită 
Forţelor Armate polivalenţa, modularitatea şi manevrabili-
tatea necesară pentru a reacţiona la provocările de securitate 
la adresa statului, în funcţie de amploarea acestora. Această 
concepţie prevede iniţierea unor programe de achiziţii mili-
tare pe termen mediu şi lung, modernizarea şi/sau înlocui-
rea treptată a armamentului şi echipamentelor militare din 
dotare. Atingerea nivelului de ambiţie în cauză, pe termen 
lung, va avea efecte pozitive asupra stării de securitate a sta-

tului şi, totodată, va permite republicii moldova să participe 
mult mai activ decât astăzi la eforturile comunităţii interna-
ţionale de asigurare a păcii şi securităţii în lume.

Actualmente, un accent sporit în domeniul planificării 
apărării ţine de realizarea obiectivelor reflectate în planul 
de implementare a strategiei militare, în special acţiunea 
1.1.3. „dezvoltarea pe termen lung a Forţelor Armate”, pen-
tru care a fost stabilit un grup de lucru. Acesta activează la 
elaborarea unui plan privind construcţia şi dezvoltarea Ar-
matei Naţionale, pentru anii 2019-2030. 

de asemenea, odată cu aprobarea documentelor stra-
tegice - strategia Naţională de Apărare şi strategia milita-
ră - a fost demarată cea de-a doua fază a dcbi, care are 
drept scop dezvoltarea capacităţii de apărare şi presupune 
alocarea asistenţei, inclusiv prin stabilirea unor fonduri de 
încredere pentru republica moldova, ce vor contribui sub-
stanţial la dezvoltarea sistemului naţional de apărare.

- Strategia Militară afectează statutul de neutralitate 
al Republicii Moldova stipulat în constituţia Republicii 
Moldova?  

- reieşind din mediul internaţional de securitate care 
este caracterizat de evoluţia unei întregi serii de riscuri şi 
ameninţări în care persistă şi aspectul militar, în lume apar 
conflicte, tensiuni, focare de instabilitate şi criză care afec-
tează, direct sau indirect, securitatea regională, inclusiv 
a republicii moldova. În pofida statutului său declarat de 
neutralitate permanentă, republica moldova va trebuie să 
facă faţă riscurilor şi ameninţărilor asociate, aflate în per-
manentă schimbare.  

Prezenta strategie este documentul de politici în do-
meniul apărării naţionale, prin care, alături de prevederile 
Programului de Guvernare, se stabilesc vectorii de orientare 
pentru dezvoltarea organismului militar (Forţelor Armate) 
în vederea realizării obiectivelor de referinţă cuprinse în stra-
tegia securităţii Naţionale şi strategia Naţională de Apărare. 
Potrivit cărţii organizaţiei Naţiunilor Unite, care stipulează 
dreptul inerent de autoapărare individuală sau colectivă, pre-
zenta strategie poartă un caracter exclusiv defensiv.

Totodată, în vederea atingerii obiectivelor propuse, s-a 
ţinut cont de mai mulţi factori, unul dintre aceştia fiind 
“Păstrarea statutului de neutralitate al republicii moldova” 
care nu exclude, ci determină necesitatea propriilor forţe 
militare de apărare, care astăzi, în principal, sunt Forţele 
Armate ale republicii moldova. 

de asemenea, păstrarea statutului de neutralitate al ţării nu 
împiedică republica moldova, în calitate de stat cu drepturi 
depline în comunitatea internaţională, să participe împreună 
cu alte state şi organizaţii internaţionale la asigurarea păcii şi 
securităţii în lume. Astfel, acest statut nu poate să constituie 
un impediment pentru studierea şi asimilarea experienţei din 
domeniul militar a altor organizaţii internaţionale, state sau 
armate, precum şi pentru cooperarea cu toate acestea pentru 
dezvoltarea capabilităţilor militare ale statului.

Căpitan Inga Radvan

Premierul Pavel Filip a menționat că, în pofida faptului că 
republica moldova nu primeşte finanțarea de altădată 

de la partenerii externi, totuşi, creşterea economică constan-
tă din ultimii trei ani a făcut posibilă reforma sistemului de 
salarizare în sectorul public. Totodată, noul sistem de sala-
rizare, care va fi unul unitar pentru toți bugetarii,  urmează 
să înlocuiască reglementările diferențiate valabile până la 
moment şi care generau remunerări inechitabile. reglemen-
tările reformei salariale au fost coordonate inclusiv cu Fmi, 
analizându-se toate aspectele pro şi contra ale noilor modi-
ficări salariale.

Până la reforma salarială, în sectorul public, lefurile por-
neau de la 1200 de lei şi ajungeau la circa 36000 de lei. con-
form domnului octavian Armaşu, actual guvernator al băncii 
Naționale a moldovei, ex-ministru al Finanțelor, prin reforma 
aplicată se va reduce în jumătate discrepanța salarială dintre 
cel mai mic şi cel mai mare salariu, care era în raport  de 33 la 
1. Totodată, toţi angajaţii sunt plasaţi pe o grilă de salarizare 
începând cu 1 şi terminând cu 130. coeficientul maxim pen-
tru cei de la nivelul 130 este 15, iar coeficientul minim este 
1. Într-un fel, toţi sunt puşi pe un sistem unitar şi se elimină 
diferenţele. 

dacă e să enumerăm beneficiile noii legi privind sistemul 
unitar de salarizare în sectorul bugetar, conform specialişti-
lor, putem menţiona: 

- caracterul unitar, adică se va aplica tuturor categoriilor 
de angajați din sectorul bugetar;

- sistemul de salarizare va avea la bază sistemul de gradare, 
constituit din grade şi trepte de salarizare. sistemul de grada-
re a posturilor este elaborat în baza clasificării şi rezultatelor 
evaluării posturilor, prin utilizarea grupelor şi sub-grupelor 
salariale. Evaluarea posturilor va permite gruparea obiectivă 
a posturilor cu valoare similară, conform principiului ”plată 
egală pentru muncă egală” (echitate şi coerență);

- sistemul va fi relativ flexibil, permite avansarea în 
grade de salarizare (pe verticală) şi trepte de salarizare (pe 
orizontală);

- salariul total se va constitui din partea fixă şi partea va-
riabilă. raportul dintre salariul de funcție şi partea variabilă 
constituie, pentru majoritatea categoriilor de angajați, 80% la 
20% din salariul total. Pentru militari  această proporţie va 
constitui 70% la 30%. salariul de funcție este corelat cu va-

loarea postului, iar partea variabilă – cu deținătorul funcției 
(performanța) şi aspectele specifice ale muncii. Pentru unele 
categorii de angajați se stabilesc doar salarii fixe;

- salariul de funcție va cuprinde majoritatea sporurilor, 
suplimentelor, indemnizațiilor şi alte plăți salariale aferen-
te postului, existente în prezent. Astfel, autoritățile spun că 
noul sistem de salarizare va fi relativ atractiv pentru tinerii 
specialişti;

- sistemul de salarizare va fi uşor de administrat prin 
aplicarea coeficienților corelați cu o bază fixă de calcul, care 
poate fi revizuită anual în funcție de banii disponibili în bu-
get, dar nu mai puțin decât nivelul inflației;

- raportul de compresie va fi redus față de situația ac-
tuală (1/30). 

beneficiile reale ale noii reforme salariale în sectorul bu-
getar vor avea referinţă pentru circa 170000 de angajaţi. din 
această cifră, la circa 144000 de angajaţi salariile vor spori şi 
doar 28000 din numărul total ar avea lefuri mai mici. dar şi 
aceştia conform domnului octavian Armaşu, vor primi un 
salariu nu mai mic decât cel  de până la reformă. 

colonelul Alexei munteanu, şef direcție planificare re-
surse financiare şi tehnico-materiale, a dat asigurări că be-
neficiile reformei salariale vor fi simţite şi pentru militari. 
conform estimărilor, salariile militarilor nu vor avea de su-
ferit, iar speculaţiile precum că acestea vor scădea sunt ne-
fondate. militarii, la fel ca şi alte categorii de bugetari, se vor 
convinge de beneficiile reformei salariale, numai că unii vor 
avea o majorare mai mare, iar alţii mai puţin semnificativă. 
responsabilul pe finanţele militare a mai menţionat că, de 
fapt,  în ansamblu pe ţară, se prevăd majorări salariale, iar 
pentru funcţiile defavorizate - majorări de la 20 la 90%.  co-
lonel munteanu a recunoscut că există funcţii care pot avea o 
uşoară scădere, doar că acestor persoane li se va păstra remu-
nerarea pe care au avut -o până la reformă. Adică, indiferent 
de situaţie, nu vor avea de suferit în urma reformei salariale.  

reforma salarială este în  plin proces de implementare. Şi 
chiar dacă se fac speculaţii pe marginea acesteia, va mai trece 
puţin timp şi numărul scepticilor se va diminua simţitor. iar 
când vor primi primul salariu în baza noii legi, vor înţelege că 
au fost nişte agitaţii nefondate. vorba populară spune „ce-i 
în mână, nu-i minciună”!

Maior Sergiu LECa

reforma salarială versus beneficii
n la finele lunii noiembrie 2018, Parlamentul republicii moldova a aprobat  

legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. reforma salarizării 
prevede lefuri mai mari pentru bugetari, constituind o realizare importantă a 
guvernării actuale. Subiectul a fost foarte discutat în presă şi în societatea civilă, 
până şi opoziţia recunoscând că reforma salarizării este una aşteptată şi care 
inspiră o doză de încredere în ziua de mâine pentru toţi bugetarii. 
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În contextul celor menţionate mai sus, pentru apărarea 
naţională, cele mai importante au fost iniţiativele de elaborare 
a strategiei securităţii Naţionale (ssN) şi strategiei Naţionale 
de Apărare - sNA, care au constituit baza de la care a pornit 
procesul de elaborare a strategiei militare. La nivelul minis-
terului Apărării, primii paşi în vederea demarării procesului 
de elaborare a sm au fost efectuaţi în vara anului 2016, atunci 
când principalele prevederi ale sNA erau deja definitivate. 

Astfel, în baza mai multor acte normative departamen-
tale, au fost instituite sub-grupe de experţi militari, care au 
desfăşurat studiile şi analizele necesare, conform domeniilor 
de competenţă. A urmat procesul de organizare şi elaborare 
a sm, sub conducerea şefului marelui stat major al Armatei 
Naţionale, comandant al Armatei Naţionale. 

Totodată, este de menţionat faptul că un sprijin impor-
tant în procesul de elaborare a proiectului sm a fost acor-
dat de experţi străini, delegaţi de către NATo (în contextul 
implementării dcbi) şi românia (în baza unor înţelegeri 
bilaterale). Aceştia au oferit părţii moldoveneşti expertiza 
necesară pentru orientarea în detaliile procesului de elabo-
rare a unui asemenea document, precum şi validarea auten-
ticităţii procesului de elaborare a sm şi respectării standar-
delor occidentale.

Proiectul sm a întrunit întreg ansamblul cerinţelor ca-
drului legal, privind elaborarea actelor normative şi a res-
pectat transparenţa în procesul decizional. Astfel, la data de 
3 octombrie 2018, Proiectul a  fost prezentat spre aprobare, 
în cadrul şedinţei de guvern.

- Cine sunt autorii documentului ?
- Proiectul hotărârii de Guvern „cu privire la aproba-

rea strategiei militare şi Planului de acţiuni pentru imple-
mentarea acesteia în anii 2018-2022” a fost elaborat de către 
ministerul Apărării, cu participarea reprezentanţilor mi-
nisterului Afacerilor interne (departamentul Trupelor de 
carabinieri), precum şi cu sprijinul experţilor străini, prin 
intermediul iniţiativei de dezvoltare  a capacităţii de Apă-
rare (defence capacity building initiative – dcbi). 

- Ce programe de modernizare a armatei naţionale 
s-au iniţiat în urma adoptării SM?

- importanţa strategiei rezidă în faptul că, prin aplica-
rea principalelor sale prevederi, Forţele Armate obţin baza 
necesară de la care porneşte una dintre cele mai ambiţioase 
transformări structurale. Acest proces are ca finalitate crea-
rea unei noi structuri de forţă, bazate pe concepţia manevri-
eră, organizată pe principii moderne, astfel încât să permită 
Forţelor Armate polivalenţa, modularitatea şi manevrabili-
tatea necesară pentru a reacţiona la provocările de securitate 
la adresa statului, în funcţie de amploarea acestora. Această 
concepţie prevede iniţierea unor programe de achiziţii mili-
tare pe termen mediu şi lung, modernizarea şi/sau înlocui-
rea treptată a armamentului şi echipamentelor militare din 
dotare. Atingerea nivelului de ambiţie în cauză, pe termen 
lung, va avea efecte pozitive asupra stării de securitate a sta-

tului şi, totodată, va permite republicii moldova să participe 
mult mai activ decât astăzi la eforturile comunităţii interna-
ţionale de asigurare a păcii şi securităţii în lume.

Actualmente, un accent sporit în domeniul planificării 
apărării ţine de realizarea obiectivelor reflectate în planul 
de implementare a strategiei militare, în special acţiunea 
1.1.3. „dezvoltarea pe termen lung a Forţelor Armate”, pen-
tru care a fost stabilit un grup de lucru. Acesta activează la 
elaborarea unui plan privind construcţia şi dezvoltarea Ar-
matei Naţionale, pentru anii 2019-2030. 

de asemenea, odată cu aprobarea documentelor stra-
tegice - strategia Naţională de Apărare şi strategia milita-
ră - a fost demarată cea de-a doua fază a dcbi, care are 
drept scop dezvoltarea capacităţii de apărare şi presupune 
alocarea asistenţei, inclusiv prin stabilirea unor fonduri de 
încredere pentru republica moldova, ce vor contribui sub-
stanţial la dezvoltarea sistemului naţional de apărare.

- Strategia Militară afectează statutul de neutralitate 
al Republicii Moldova stipulat în constituţia Republicii 
Moldova?  

- reieşind din mediul internaţional de securitate care 
este caracterizat de evoluţia unei întregi serii de riscuri şi 
ameninţări în care persistă şi aspectul militar, în lume apar 
conflicte, tensiuni, focare de instabilitate şi criză care afec-
tează, direct sau indirect, securitatea regională, inclusiv 
a republicii moldova. În pofida statutului său declarat de 
neutralitate permanentă, republica moldova va trebuie să 
facă faţă riscurilor şi ameninţărilor asociate, aflate în per-
manentă schimbare.  

Prezenta strategie este documentul de politici în do-
meniul apărării naţionale, prin care, alături de prevederile 
Programului de Guvernare, se stabilesc vectorii de orientare 
pentru dezvoltarea organismului militar (Forţelor Armate) 
în vederea realizării obiectivelor de referinţă cuprinse în stra-
tegia securităţii Naţionale şi strategia Naţională de Apărare. 
Potrivit cărţii organizaţiei Naţiunilor Unite, care stipulează 
dreptul inerent de autoapărare individuală sau colectivă, pre-
zenta strategie poartă un caracter exclusiv defensiv.

Totodată, în vederea atingerii obiectivelor propuse, s-a 
ţinut cont de mai mulţi factori, unul dintre aceştia fiind 
“Păstrarea statutului de neutralitate al republicii moldova” 
care nu exclude, ci determină necesitatea propriilor forţe 
militare de apărare, care astăzi, în principal, sunt Forţele 
Armate ale republicii moldova. 

de asemenea, păstrarea statutului de neutralitate al ţării nu 
împiedică republica moldova, în calitate de stat cu drepturi 
depline în comunitatea internaţională, să participe împreună 
cu alte state şi organizaţii internaţionale la asigurarea păcii şi 
securităţii în lume. Astfel, acest statut nu poate să constituie 
un impediment pentru studierea şi asimilarea experienţei din 
domeniul militar a altor organizaţii internaţionale, state sau 
armate, precum şi pentru cooperarea cu toate acestea pentru 
dezvoltarea capabilităţilor militare ale statului.

Căpitan Inga Radvan

Premierul Pavel Filip a menționat că, în pofida faptului că 
republica moldova nu primeşte finanțarea de altădată 

de la partenerii externi, totuşi, creşterea economică constan-
tă din ultimii trei ani a făcut posibilă reforma sistemului de 
salarizare în sectorul public. Totodată, noul sistem de sala-
rizare, care va fi unul unitar pentru toți bugetarii,  urmează 
să înlocuiască reglementările diferențiate valabile până la 
moment şi care generau remunerări inechitabile. reglemen-
tările reformei salariale au fost coordonate inclusiv cu Fmi, 
analizându-se toate aspectele pro şi contra ale noilor modi-
ficări salariale.

Până la reforma salarială, în sectorul public, lefurile por-
neau de la 1200 de lei şi ajungeau la circa 36000 de lei. con-
form domnului octavian Armaşu, actual guvernator al băncii 
Naționale a moldovei, ex-ministru al Finanțelor, prin reforma 
aplicată se va reduce în jumătate discrepanța salarială dintre 
cel mai mic şi cel mai mare salariu, care era în raport  de 33 la 
1. Totodată, toţi angajaţii sunt plasaţi pe o grilă de salarizare 
începând cu 1 şi terminând cu 130. coeficientul maxim pen-
tru cei de la nivelul 130 este 15, iar coeficientul minim este 
1. Într-un fel, toţi sunt puşi pe un sistem unitar şi se elimină 
diferenţele. 

dacă e să enumerăm beneficiile noii legi privind sistemul 
unitar de salarizare în sectorul bugetar, conform specialişti-
lor, putem menţiona: 

- caracterul unitar, adică se va aplica tuturor categoriilor 
de angajați din sectorul bugetar;

- sistemul de salarizare va avea la bază sistemul de gradare, 
constituit din grade şi trepte de salarizare. sistemul de grada-
re a posturilor este elaborat în baza clasificării şi rezultatelor 
evaluării posturilor, prin utilizarea grupelor şi sub-grupelor 
salariale. Evaluarea posturilor va permite gruparea obiectivă 
a posturilor cu valoare similară, conform principiului ”plată 
egală pentru muncă egală” (echitate şi coerență);

- sistemul va fi relativ flexibil, permite avansarea în 
grade de salarizare (pe verticală) şi trepte de salarizare (pe 
orizontală);

- salariul total se va constitui din partea fixă şi partea va-
riabilă. raportul dintre salariul de funcție şi partea variabilă 
constituie, pentru majoritatea categoriilor de angajați, 80% la 
20% din salariul total. Pentru militari  această proporţie va 
constitui 70% la 30%. salariul de funcție este corelat cu va-

loarea postului, iar partea variabilă – cu deținătorul funcției 
(performanța) şi aspectele specifice ale muncii. Pentru unele 
categorii de angajați se stabilesc doar salarii fixe;

- salariul de funcție va cuprinde majoritatea sporurilor, 
suplimentelor, indemnizațiilor şi alte plăți salariale aferen-
te postului, existente în prezent. Astfel, autoritățile spun că 
noul sistem de salarizare va fi relativ atractiv pentru tinerii 
specialişti;

- sistemul de salarizare va fi uşor de administrat prin 
aplicarea coeficienților corelați cu o bază fixă de calcul, care 
poate fi revizuită anual în funcție de banii disponibili în bu-
get, dar nu mai puțin decât nivelul inflației;

- raportul de compresie va fi redus față de situația ac-
tuală (1/30). 

beneficiile reale ale noii reforme salariale în sectorul bu-
getar vor avea referinţă pentru circa 170000 de angajaţi. din 
această cifră, la circa 144000 de angajaţi salariile vor spori şi 
doar 28000 din numărul total ar avea lefuri mai mici. dar şi 
aceştia conform domnului octavian Armaşu, vor primi un 
salariu nu mai mic decât cel  de până la reformă. 

colonelul Alexei munteanu, şef direcție planificare re-
surse financiare şi tehnico-materiale, a dat asigurări că be-
neficiile reformei salariale vor fi simţite şi pentru militari. 
conform estimărilor, salariile militarilor nu vor avea de su-
ferit, iar speculaţiile precum că acestea vor scădea sunt ne-
fondate. militarii, la fel ca şi alte categorii de bugetari, se vor 
convinge de beneficiile reformei salariale, numai că unii vor 
avea o majorare mai mare, iar alţii mai puţin semnificativă. 
responsabilul pe finanţele militare a mai menţionat că, de 
fapt,  în ansamblu pe ţară, se prevăd majorări salariale, iar 
pentru funcţiile defavorizate - majorări de la 20 la 90%.  co-
lonel munteanu a recunoscut că există funcţii care pot avea o 
uşoară scădere, doar că acestor persoane li se va păstra remu-
nerarea pe care au avut -o până la reformă. Adică, indiferent 
de situaţie, nu vor avea de suferit în urma reformei salariale.  

reforma salarială este în  plin proces de implementare. Şi 
chiar dacă se fac speculaţii pe marginea acesteia, va mai trece 
puţin timp şi numărul scepticilor se va diminua simţitor. iar 
când vor primi primul salariu în baza noii legi, vor înţelege că 
au fost nişte agitaţii nefondate. vorba populară spune „ce-i 
în mână, nu-i minciună”!

Maior Sergiu LECa

reforma salarială versus beneficii
n la finele lunii noiembrie 2018, Parlamentul republicii moldova a aprobat  

legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. reforma salarizării 
prevede lefuri mai mari pentru bugetari, constituind o realizare importantă a 
guvernării actuale. Subiectul a fost foarte discutat în presă şi în societatea civilă, 
până şi opoziţia recunoscând că reforma salarizării este una aşteptată şi care 
inspiră o doză de încredere în ziua de mâine pentru toţi bugetarii. 



Oastea Moldovei10

ciFre Şi Fapte în salvarea ţării
defensive pesticidelor periculoase
implementarea proiectului nato/ppp privind distrugerea pesticidelor şi produselor chimice 
periculoase în republica moldova a demarat în anul 2003 şi s-a desfăşurat în trei etape. În acest sens, 
ministrul apărării a semnat la cartierul General nato, la bruxelles, în numele Guvernului republicii 
moldova, un acord de implementare între Guvernul republicii moldova şi organizaţia nato de 
Întreţinere şi aprovizionare (nato maintenance and supply organization – namso) a proiectului 
privind distrugerea pesticidelor şi a produselor chimice periculoase (ppcp) în republica moldova.

3245 tone de deşeuri erau dislocate în 424 locuri/
depozite în cele două municipii ale republicii, 32 de 
raioane şi UTa Găgăuzia;
150 tone de deşeuri erau depozitate în 45 de locuri 
în regiunea transnistreană;
4000 tone de deşeuri de pesticide, inclusiv 654,1 
tone de ddT (aşa-numitul dust), colectate de pe 
întreg teritoriul ţării, au fost înhumate la poligonul 
de păstrare a deşeurilor de pesticide din satul 
Cişmichioi, UTa Găgăuzia (raionul vulcăneşti). 
acest poligon este considerat obiect strategic 
naţional, amplasat la doar câţiva kilometri de 
hotarele cu Ucraina şi România, şi doar la câteva 
sute de metri de râuleţul Cahul, care se revarsă în 
Prut şi, ulterior, în dunărea de Jos.

Starea stocurilor 
de pesticide în 2003

În 2003, Guvernul a adoptat hotărârea nr. 1389 „cu pri-
vire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se 

operează în hotărârea Guvernului nr. 1543 din 29 noiembrie 
2002”. ministerul Apărării al republicii moldova a fost de-
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aplicare a programelor pentru distrugerea pesticidelor inuti-
lizabile stocurilor şi/sau pentru evacuarea de pe teritoriul re-
publicii moldova. Pentru o eficienţă a programelor, ministe-
rul Apărării cooperează cu structurile de stat la nivel central 
(ministerul Agriculturii şi industriei Alimentare, ministerul 
sănătăţii, ministerul mediului etc.) şi la nivel local cu admi-
nistraţiile publice locale.

ministerul Apărării al republicii moldova, în numele Gu-
vernului, desfăşoară un şir de activităţi pentru lichidarea fo-
carelor de pesticide inutilizabile şi interzise, prin cooperare 
cu Alianţa Nord-Atlantică (NATo), Fondul Global de mediu, 
banca mondială, oscE şi alte organizaţii internaţionale.

Ţara noastră s-a aliniat la acţiunile de eliminare a sub-
stanţelor chimice periculoase prin aderarea la convenţia de 
la stockholm privind poluanţii organici persistenţi, conven-
ţia basel privind transportul transfrontalier al deşeurilor, 
convenţia roterdam, prin punerea în practică a peste 30 de 
programe de dezvoltare, strategii şi planuri naţionale.

În vederea realizării obiectivului de Parteneriat „Fondul 
special de Afectare NATo/PpP pentru distrugerea pesticide-
lor şi produselor chimice periculoase în republica moldova”, 
asumat de către republica moldova în cadrul Planului indi-
vidual de Acţiuni pentru Parteneriat (iPAP) şi Procesului de 
Planificare şi Analiză a Parteneriatului (PArP), pe 22 iunie 
2011, la bruxelles, a fost semnat Acordul de implementare 
între Guvernul republicii moldova şi organizaţia pentru În-
treţinere şi Aprovizionare a Alianţei Nord-Atlantice (NAm-
so) privind distrugerea pesticidelor şi produselor chimice 
periculoase în republica moldova.

Trei ani mai târziu, în 2014, este aprobată hotărârea Gu-
vernului nr. 641 din 30 iulie „cu privire la aprobarea Planului 
individual de Acţiuni al Parteneriatului republica moldova 
– NATo pentru anii 2014-2016 (acţiunea 3.2.3).
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2003-2008
Reambalarea şi centralizarea deşeurilor de pesticide

3245 de tone de pesticide  
şi produse chimice periculoase 
reambalate şi centralizate           

424 de locuri/depozite 

37 depozite raionale

720 de militari ai Armatei Naţionale au 
fost implicaţi în lucrări

+

În perioada anilor 2003-2008, 3245 de tone de PPcP 
din 424 de locuri/depozite au fost reambalate şi centralizate 
în 37 depozite raionale. Acţiunile au fost executate cu 
sprijinul Guvernului republicii moldova (bugetul de 
stat şi Fondul Ecologic Naţional) şi Fondul de Încredere 
NATo/PpP – oscE/ENvsEc, finanţat de către belgia, 
bulgaria, republica cehă, Finlanda, Germania, Lituania, 
Luxemburg, olanda, Norvegia, românia, suedia, Turcia, 
inclusiv ministerul Afacerilor Externe din olanda prin 
oNG milieukontakt oosT – Europa.

În numele Guvernului republicii moldova, ministe-
rului Apărării a acţionat ca Autoritate Naţională pentru 
implementarea proiectului în ţară. circa 720 de militari ai 
Armatei Naţionale au fost implicaţi în lucrări.

La această etapă, românia şi belgia au fost naţiuni-lider 
ale Fondului de Încredere NATo/PpP – oscE/ENvsEc, 
iar instituţie pentru implementare a fost Agenţia NATo 
pentru suport şi Achiziţii.

etapa i-a.
reambalarea şi centralizarea deşeurilor de pesticide

etapele proiectului nato/ppp 
privind distrugerea pesticidelor şi produselor chimice periculoase  

din republica moldova

din

în

Ceremonia din satul alexăndreni, raionul Sîngerei, 
marchează încheierea Proiectului naTO/PpP 
privind distrugerea pesticidelor şi produselor 
chimice periculoase în Republica Moldova, precum 
şi evacuarea a 31 tone de pesticide din circa 140 tone 
colectate de pe teritoriul municipiului Bălți, raioanelor 
drochia, Edineț şi Sîngerei şi stocate în depozitul zonal 
din s. alexăndreni, r. Sîngerei. acesta este ultimul lot 
de pesticide evacuat în cadrul proiectului din depozite. 
Pesticidele au fost încărcate în 2 camioane şi exportate 
în Polonia pentru a fi distruse. 
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Acordul de implementare a etapei a iii-a a fost semnat 
de către ministrul Apărării la 22 iunie 2011, la bruxelles, ra-
tificat prin Legea nr.244 din 2 decembrie şi promulgat prin 
decretul Preşedintelui nr.445-vi din 26 decembrie 2011.

În cadrul acestei etape, au fost evacuate şi distruse 
1269 tone de deşeuri de pesticide din 15 depozite raiona-
le din Anenii Noi, ialoveni, basarabeasca, Taraclia, cahul, 
donduşeni, drochia, Leova, soroca, călăraşi, Glodeni, 
comrat, Edineț, Făleşti, ceadîr-Lunga, sîngerei, Ungheni, 
precum şi mun. bălți.

deşeurile menţionate au fost exportate transfrontalier 
în republica Polonia, prin tranzitarea teritoriului Ucrainei 

şi distruse la uzina de incinerare a companiei „sArPi”, din 
drowbrowa Górnicza. La această etapă, românia a acţionat 
în calitate de naţiune-lider a Fondului de Încredere NATo/
PpP în cadrul proiectului.

Şi de această dată în ajutor ne-au venit partenerii ex-
terni: belgia, bulgaria, republica cehă, Estonia, Finlanda, 
Germania, irlanda, italia, Japonia, Letonia, Lituania, Lu-
xemburg, Norvegia, Polonia, românia şi Turcia, care au 
suplinit cu resurse financiare Fondul de Încredere NATo/
PpP. de menţionat că o parte din cheltuieli le-a suportat şi 
ţara noastră. 

2011-2018
distrugerea deşeurilor de pesticide

etapa iii.
distrugerea deşeurilor de pesticide

etapa ii.
identificarea naturii deşeurilor de pesticide 
(perioada 2005 – 2010)

În cadrul Proiectului Ştiinţa pentru Pace şi securitate 
NATo „substanţe chimice – moldova”, ministerul Apără-
rii al republicii moldova, în cooperare cu ministerul Agri-
culturii, dezvoltării regionale şi mediului şi Universitatea 
de stat din moldova, a creat şi dotat laboratorul centrului 
de stat pentru Atestarea şi omologarea Produselor de Uz 
Fitosanitar şi al Fertilizanților; a determinat compoziţia de-
şeurilor şi a elaborat o bază de date amplă privind natura 
şi evaluarea toxică a deşeurilor de pesticide din depozitele 
raionale.

colonel mariana Grama, manager de proiect, a menţi-
onat că republica moldova a fost folosită, în perioada so-

vietică, ca poligon pentru testarea noilor tipuri de pesticide. 
Acest fapt a condus la utilizarea iraţională în ţara noastră a 
peste 110 tipuri de pesticide, dintre care 49 sunt interzise 
sau restricţionate pentru folosire în agricultură, din cauza 
toxicităţii acestora şi persistenţei în mediu pe o durată des-
tul de mare. Un exemplu elocvent în acest sens ar fi dustul 
activ, care persistă în mediul ambiant aproximativ 100 ani, 
uşor se acumulează în ţesuturile adipoase şi provoacă un şir 
de boli grave precum: cancer, alergii, ciroze etc. Totodată, 
acesta are proprietatea de a migra în timp şi spaţiu, fiind 
găsit în ţesuturile urşilor polari, în zone unde nu se folosesc 
pesticidele.

deşeuri de pesticide, 
din 15 depozite raionale 
din Anenii Noi, Ialoveni, 
Basarabeasca, Taraclia, 
Cahul, Donduşeni, Drochia, 
Leova, Soroca, Călăraşi, 
Glodeni, Comrat, Edineţ, 
Făleşti, Ceadîr-Lunga, 
Sîngerei, Ungheni, precum 
şi mun. Bălţi, exportate în 
Republica Polonia

deşeuri de pesticide,
exportate în Franţa

1269t

1976t

Agenţia NATo pentru suport şi Achiziţii a fost, din nou, 
agenţie de implementare a proiectului, prin intermediul 
companiilor E.s. Field services „veolia” (marea britanie) şi 
„sArPi dabrowa Gornicza” (republica Polonă). E.s. Field 
services „veolia” a asistat echipele operaţionale de militari 
ale ministerului Apărării în procesul de pregătire a pestici-
delor pentru evacuare şi distrugere în Polonia.

ministerului Apărării al republica moldova i-a revenit 
un rol important în procesul de realizare a proiectului re-
spectiv. instituţia militară, în numele Guvernului republicii 
moldova, a acţionat în calitate de autoritate naţională pentru 
implementarea proiectului, iar generator, exportator şi noti-
ficator al deşeurilor - din numele autorităţilor publice locale.

Alte 1976 tone de pesticide, din cele 3245 tone ream-
balate, au fost evacuate şi distruse în Franța, în cadrul altor 
proiecte finanţate de banca mondială, Fondul Global de 
mediu, Agenția cehă pentru dezvoltare, Uniunea Euro-
peană şi organizația Națiunilor Unite pentru Agricultură şi 
Alimentație, implementate de către ministerul mediului, cu 
implicarea Armatei Naţionale şi ministerului Agriculturii şi 
industriei Alimentare.

ceremonia din satul Alexăndreni, raionul sîngerei, 
marchează încheierea Proiectului NATo/PpP privind dis-
trugerea pesticidelor şi produselor chimice periculoase în 
republica moldova, precum şi evacuarea a 31 tone de pes-
ticide din circa 140 tone colectate de pe teritoriul munici-
piului bălți, raioanelor drochia, Edineț şi sîngerei şi stocate 
în depozitul zonal din s. Alexăndreni, r. sîngerei. Acesta 
este ultimul lot de pesticide evacuat în cadrul proiectului 
din depozite. Pesticidele au fost încărcate în 2 camioane şi 
exportate în Polonia pentru a fi distruse. 
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cel de-al zecelea contingent este format din 41 de mi-
litari profesionişti, dintre care un ofiţer de stat major, 

şapte genişti şi un pluton de 33 de militari, care va execu-
ta misiuni de securitate şi pază a obiectivelor militare şi de 
patrulare. ceremonia consacrată detaşării s-a desfăşurat pe 
platoul ministerului Apărării, iar la eveniment, alături de 
conducerea instituţiei militare, au participat şi familiile mi-
litarilor din contingentul KFor.

 În cadrul ceremoniei de detaşare a celui de-al zecelea 
contingent al Armatei Naţionale în operaţiunea de menţine-
re a păcii KFor, ministrul Apărării Eugen sturza a declarat: 
,,Republica Moldova îşi va amplifica prezenţa în teatrele de 
operaţii şi în misiuni internaţionale de menţinere a păcii, con-
tribuind, astfel, la securitatea europeană şi internaţională. Voi 
sunteţi cei care vor purta drapelul ţării şi vor face cunoscută 
Republica Moldova în Kosovo. Vă încurajez să acumulaţi cât 
mai multă experienţă de la partenerii noştri, de la armatele 

moderne, care participă în misiunea respectivă, iar când veţi 
reveni acasă, să implementaţi cele mai bune practici, preluate 
de la ei”, a subliniat ministrul. de asemenea, Eugen sturza 
a mulţumit guvernului sUA şi celui italian pentru sprijinul 
acordat la detaşarea şi prezenţa contingentului Armatei Na-
ţionale în operaţiunea KFor.

Însărcinatul cu Afaceri al Ambasadei italiei la chişinău, 
Antonio ionio, a subliniat  că ţara sa apreciază şi susţine 
voinţa republicii moldova de a contribui la stabilitatea şi 
siguranţa în Europa, iar italia este bucuroasă să găzduiască 
un nou pluton de militari moldoveni în cadrul Grupării de 
Forţe multinaţionale vest a misiunii KFor din Kosovo, a 
cărei comandament îl deţine. 

La rândul lor, militarii ne asigură, că în cele 6 luni de 
mandat, vor executa profesionist şi cu maximă responsabi-
litate misiunile încredințate. 

Totodată, cel de-al nouălea contingent al Armatei Naţi-
onale,  detaşat în misiunea de pacificare KFor  din  Kosovo 
acum şase luni, a revenit pe meleagurile natale. după pe-
rioada în care au asigurat pacea în aria de responsabilita-
te, militarii au fost decorați cu diplome ale Guvernului şi 
medalii, în cadrul unei ceremonii oficiale ce a avut loc la 
ministerul Apărării.

Prezent la eveniment, secretarul general de stat radu 
burduja a înmânat distincții în semn de apreciere pentru 
prestația excelentă a pacificatorilor în operațiunea KFor, 
în perioada iunie-decembrie 2018. „Vreau să vă mulţumesc, 
domnilor militari, cei care v-aţi întors acum din misiune, 
pentru modul impecabil în care v-aţi făcut datoria. Pentru 
că, alături de armatele altor ţări, aţi fost şi sunteţi promotorii 
stabilităţii şi păcii”, a menționat radu burduja. 

La rândul său, comandantul contingentului KFor-9, 
locotenent-colonel veaceslav balan şi-a exprimat gratitudi-
nea față de camarazii săi, menționând că cele şase luni de 
mandat au reprezentat pentru militarii moldoveni o peri-
oadă de activități intense. „Am obţinut experienţă în ceea  ce 
priveşte participarea în operaţiuni de menţinere a păcii, am 

KFOr: misiune îndeplinită
Alte două contingente ale Armatei Naţionale  
au făcut schimb de responsabilităţi în Kosovo 

n Viaţa cazonă presupune exerciţii neîntrerupte în poligoane, dar şi 
lungi misiuni internaţionale, cu alte cuvinte, ore, zile, luni şi ani petrecuţi 
departe de cei dragi. Un nou contingent al armatei Naţionale, detaşat 
în operaţiunea KFOr, a plecat spre Kosovo. 

17decembrie  2018

învăţat de la colegii noştri din alte ţări cum să gestionăm anu-
mite situaţii, dar am şi oferit, la rândul nostru, lecţii pe anu-
mite domenii, demonstrând că dispunem de potenţial bine 
pregătit, testat în teatrul de operaţii”, a punctat ofițerul.

cel de-al nouălea contingent al Armatei Naţionale, format 
din 41 de ofiţeri şi subofiţeri, s-a aflat în Kosovo în perioada 
iunie — decembrie curent. Aceştia au executat cu profesio-
nalism şi dedicare misiuni de patrulare, cercetare a terenului, 
escortare şi asigurare a pazei obiectivelor strategice.

Pentru căpitan roman beţişor misiunea a fost o provo-
care pe care a trecut-o cu brio.  iar experiența acumulată 
la sute de km distanţă de casă i-a fortificat calităţile de bun 
apărător al patriei. ,,Pentru mine această misiune a însemnat 
noi oportunități de dezvoltare profesională. În cele şase luni 
de misiune am executat diverse activități specifice. Am reuşit 
cu uşurință să facem față obstacolelor întâlnite în cale, însă 
un pic mai complicat a fost să ne confruntăm cu dorul de 
casă”, îşi exprimă emoţiile militarul.

Nu este deloc uşor să fii departe de cei dragi. o spun 
militarii pacificatori după 6 luni petrecute cu gândul la casă, 
soţii şi copii. Locotenentul major ion sandu a executat cu 

responsabilitate misiunea încredinţată: ,,Experiența acumu-
lată în Kosovo este una valoroasă pentru mine. Misiunea nu 
a fost complicată, deoarece noi am fost pregătiți la nivel. Doar 
timpul şi sutele de km au fost cele mai mari obstacole care ne-
au stat în cale”, afirmă încrezut militarul.

misiunile îndeplinite cu succes au demonstrat nu doar 
odată că, acolo, departe, pe tărâm străin, militarii noştri au 
etalat performanță. Aceştia reprezintă un vector de deter-
minare şi cooperare atât pentru armata moldavă, cât şi pen-
tru alte armate străine.

de menționat că tradiționala ceremonie de transfer de 
autoritate s-a desfăşurat în baza multinaţională „camp vi-
laggio italia”, din localitatea Pech, în cadrul căreia cel de-
al zecelea contingent a preluat atribuţiile pacificatorilor 
moldoveni reveniți acasă. ofiţerii şi subofiţerii moldoveni 
vor executa operaţiuni de pază şi apărare a obiectelor de 
importanţă strategică, inclusiv a mănăstirii visoki decani, 
misiuni de asigurare a securităţii bazei „camp vilaggio ita-
lia”, precum şi de cercetare de geniu şi depistare a obiectelor 
explozive în aria de responsabilitate.

Ludmila SOLOMOn
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cele mai mari capturi din anul acesta au fost făcute în 
luna octombrie - o bombă de aviaţie de 100 kg, care a 

fost descoperită de un grup de muncitori în timpul executării 
unor lucrări la o conductă de gaz în satul măgdăceşti, 
raionul criuleni. Tot în luna octombrie, geniştii armatei au 
lichidat un proiectil reactiv, de calibru 320 mm, depistat în 
cariera de pietriş din vecinătatea comunei Puhăceni, raionul 
Anenii Noi şi trei mine antitanc Tm-57, găsite în pădurea 
din apropierea satului Ghetlova din orhei. iar la hînceşti, 
geniştii batalionului „codru” au neutralizat un arsenal de 
muniţii, compus din 66 de bombe de aruncător, calibru 120 
mm, depistate în  vecinătatea satului mingir.

statistica arată că în 2018 se atestă o descreştere faţă de 
ultimii ani. Astfel, în anul 2011 s-au lichidat 2267 obiecte 
explozive; în 2012 – 2171; în 2013 - 1816 , în 2014 – 1135; în 
2015 - peste 600; în 2016 – 679 şi în  2017 – 868.  

Întreg arsenalul de muniţii depistat de specialiştii mili-
tari în arma geniu datează din perioada celui de-al doilea 
război mondial şi doar un mic procent - din timpul con-
flictului transnistrean. Geografic, acestea cuprind prepon-
derent raioanele de centru ale ţării - călăraşi, Anenii Noi, 
chişinău, criuleni, orhei, ialoveni, străşeni şi Ungheni. În 
partea de sud, cele mai “afectate” zone sunt: căuşeni, Ştefan 
vodă, cantemir, Leova, comrat. iar la nord – oraşele  so-
roca, bălţi, Făleşti, Teleneşti.

cel mai frecvent sunt depistate pe teritoriul moldovei 
proiectilele de artilerie de calibrele 152 mm, 122 mm, 105 
mm şi 76 mm. dar cel mai mare pericol, după intensitatea 
deflagraţiei, îl reprezintă bombele de aviaţie cu greutatea 
de 250 kg, 100 kg şi 50 kg, precum şi minele de aruncător 
de diferit calibru. 

Alte muniţii depistate de geniştii sunt de tipul: mine 
antitanc şi antipersonal, lovituri de aruncător de grenade, 
proiectile de artilerie, grenade de mână F-1, antipersonal şi 
antitanc, focoase, cartuşe.

Potrivit locotenent-colonelului Adrian Efros, şeful serv-
iciului geniu, din 2014, geniştii Armatei Naționale participă 
în programe de asistență umanitară privind deminarea, iar 
prioritar pentru această armă este deschiderea centrului 
Eod (controlul obiectelor explozive). 

În Armata Naţională activează câteva echipe de geniu 
în zonele centru, sud şi nord ale ţării, acestea încadrând in-
clusiv femei.

cu regret, mai multe persoane, inclusiv copii, au fost 
rănite sau au decedat de-a lungul anilor în urma exploziilor 
obuzelor depistate în sol.

batalionul Geniu este unica unitate care execută misiuni 
de luptă pe timp de pace. misiunile îndeplinite de geniştii 
Armatei Naţionale includ: cercetarea, depistarea, identifi-
carea, neutralizarea, transportarea şi nimicirea obiectelor 
explozive depistate pe teritoriul naţional.

Căpitan Inga Radvan

geniştii înfruntă pericolele
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pe parcursul ultimilor opt ani, geniştii armatei naţionale  
au depistat circa 10000 de obiecte explozive!

n Doar în 2018, geniştii militari au neutralizat circa 400 de obiecte explozive,  
în 181 de misiuni pe care le-au executat pe întreg teritoriul ţării. 
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Străşeni şi Ungheni. În partea de sud, cele mai 
“afectate” zone sunt: Căuşeni, Ştefan vodă, 
Cantemir, Leova, Comrat. Iar la nord – oraşele  
Soroca, Bălţi, Făleşti, Teleneşti.

“

19decembrie  2018

!atenţionare!  
În zonele în care există sau se presupune existenţa unor muniţii, cetăţenii sunt 
rugaţi să anunţe autorităţile locale. În cazul depistării unor obiecte explozive 
neidentificate, este categoric interzisă atingerea muniţiilor cu mâna sau cu 
alte obiecte, lovirea sau mişcarea muniţiilor găsite în pământ sau la suprafaţă, 
demontarea focoaselor sau altor componente.
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marina Pavlov şi-a început cariera militară din-
tr-o simplă curiozitate pentru titulatura de 

„student militar”. din anul 2013, odată cu admiterea 
la Academia militară ,,Alexandru cel bun’’, dânsa zice 
că a început cea mai frumoasă experiență trăită sub 
responsabilitățile şi  atribuțiile unui militar. ,,Eram pe 
ultima sută de metri la liceu, când reprezentaţi ai aces-
tei academii au susţinut o oră informativă cu privire la 
avantajele studenţiei militare. Propunerea lor m-a făcut 
curioasă, de aceea, la finalizarea studiilor liceale, am 
luat drumul armatei. Toţi aceşti ani au fost frumoşi şi 
plini de realizări, petrecuţi printre oameni care şi-au de-
dicat viaţa uniformei kaki”.  după încheierea studiilor militare şi obținerea 

epoleților mult râvniți, marina Pavlov a fost repartiza-
tă pentru a-şi continua serviciul în batalionul de Gardă, 
compania poliție militară, la funcția de comandant de 
pluton. Acum un an, locotenent Pavlov începea o nouă 
experiență şi unică de felul său, în cadrul unui curs des-
făşurat în Texas, oraşul missouri, alături de alţi 31 de 
militari internaţionali. cursul a prevăzut, iniţial, ore de 
aprofundare a cunoştințelor de limbă engleză şi a con-
tinuat  cu informaţia de bază privind domeniul poliției 
militare. ,,Am avut oportunitatea de a participa la cursul 
de bază de poliţie militară desfăşurat în SUA. Acolo am 
executat şedinţe practice, totodată am efectuat trageri, am 
învăţat regulamentul specific poliţiei militare şi am căpătat 
noi experienţe în domeniu”, subliniază ofiţerul.

din statele Unite, ofițerul nostru s-a întors cu reuşite 
demne de laudă. ca apreciere din partea instructorilor 
servesc diplomele şi  menţiunile  cu care s-a întors de 
acolo. Locotenent marina Pavlov a  fost desemnată pri-
mul dintre cei trei studenţi declaraţi eminenţi în cadrul 
cursului sus-menţionat. „Dintre toţi participanţii, eu  am 
obţinut cel mai bun rezultat la pregătirea fizică. Am depus 
maxim efort în cadrul cursului. Recunosc că au fost şi zile 
în care vroiam să renunţ, dar nu am făcut-o, ca într-un fi-
nal, astăzi, să mă bucur de rezultatele obţinute”, relatează 
protagonista noastră.

Astăzi, ofițerul Pavlov împărtăşeşte cunoştinţele asi-
milate pe teritoriul american  cu militarii din unitate. 
Aceasta, împreună cu superiorii din batalion, elaborează 
noua programă de luptă pentru anul 2019, privind in-
struirea militarilor, iar accentele de peste ocean, cu sigu-
ranţă, vor face diferenţa. 

Steluţa MOSCaLCIUC

am avut oportunitatea de a participa la 
cursul de bază de poliţie militară desfăşurat 
în SUa. acolo am executat şedinţe practice, 
totodată am efectuat trageri, am învăţat 
regulamentul specific poliţiei militare şi am 
căpătat noi experienţe în domeniu

armata Naţională pregăteşte profesionişti prin intermediul 
programelor de colaborare, specialişti care ulterior vor 

garanta un mediu de instruire performant în unităţile 
şi subunităţile militare. instituţia de apărare pune la 
dispoziţia militarilor mai multe posibilităţi de instruire 

atât în ţară, cât şi peste hotare cu scopul perfecţonării 
competenţelor profesionale ale ofiţerilor şi subofiţerilor. 

locotenent marina Pavlov, din cadrul Batalionului de 
gardă, a fost unul dintre militarii care a avut posibilitatea 

de a se instrui alături de ofiţeri din diferite armate.

,,lupta” pentru  performanţe
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drept  temei au servit situațiile similare, prin care trec 
cele două state, în perioada de după desființarea 

Urss, precum şi problemele identice cu care se confruntă 
fostele republici unionale – Georgia şi moldova.                                                                                                                                

În cadrul vizitei, delegația republicii moldova a făcut 
cunoştință cu starea de lucruri ce ține de soluționarea 
problemelor veteranilor de război şi a veteranilor militari 
în Georgia şi atitudinea statului față de aceste categorii de 
cetățeni, reieşind din experienţa acestui stat, care a trecut 
prin două războaie (1992 – 1993 şi 2008) pentru apărarea 
integrității teritoriale, provocate de forțele vechi imperiale.

statul georgian a suportat mari pierderi  umane şi eco-
nomice.  În aceste războaie, peste 16 mii de oameni au de-
cedat, zeci de mii de persoane au fost rănite, dintre care 
peste 2700 de combatanți au devenit invalizi de război. 
Una din marile probleme ale statului georgian este şi cea  
a existenței, până în prezent, a zeci de mii de refugiați, 

care au fost izgoniți din propriile case.  Astăzi, teritoriul 
fostei republici autonome Abhazia şi a fostei regiuni auto-
nome osetia de sud este ocupat de structurile militare ale 
regimurilor separatiste din suhumi şi Țhinval,  susținute 
practic, în toate, de  forțele militare ale Federației ruse, 
dislocate nelegitim  în acest spațiu.

Guvernul Georgiei a întreprins măsuri deosebit de 
importante ce dau posibilitate de a soluționa în mod con-
cret problemele fiecărui veteran de război şi al armatei, 
transformând, în 2016, departamentul pentru problemele 
veteranilor, subordonat până la acel moment ministerului 
Apărării,  în serviciul de stat pentru problemele vetera-
nilor Georgiei, subordonat nemijlocit primului  ministru. 

delegația Federației veteranilor şi rezerviştilor struc-
turilor de Forță din republica moldova a avut o întrevedere 
cu directorul acestui serviciu, generalul (r) vladimir im-
nadze. În cadrul întâlnirii oficiale, delegația din republica 

Camaraderie moldo-georgiană
 Veteranii militari din Republica Moldova în vizită în Georgia

n la invitaţia Serviciului de Stat pentru problemele veteranilor din georgia,  
coloneii(r) alexandru gorgan şi tudor Samoilenco, vicepreşedinţii 
Federaţiei Veteranilor şi rezerviştilor Structurilor de Forţă din republica 
moldova au efectuat o vizită de lucru în această ţară.  Îţi scrie al tău fecior nicolae. Chiar dacă ne desparte 

o distanţă aşa de mare, aş dori să nu îţi faci griji pentru 
mine. vreau să ştii că sunt împlinit, deoarece mi-am rea-
lizat visul de a fi militar. am devenit nu doar un simplu 
militar, ci unul care apără cu dârzenie integritatea şi 
suveranitatea ţării noastre, Patria, unde pentru prima 
dată ţi-am văzut chipul minunat, locul unde ţi-am rostit 
pentru prima dată numele tău dulce, mamă. În fiecare di-
mineaţă, trezindu-mă, tind spre aceea de a face ceva nou 
şi superiorii mei mă sprijină în acest sens. Ei mă ajută 
să trec prin şcoala bărbăţiei, şcoală care, în viitor, mă va 
ajuta să îmi creez o familie, să fac alegeri corecte, să merg 
pe calea cea dreaptă. nu regret că am petrecut tot acest 
timp aici, în Brigada de Infanterie Motorizată „Ştefan 
cel Mare”. În această perioadă, am învăţat ce înseamnă 
punctualitate şi seriozitate. am înţeles cine îmi este cama-
radul adevărat şi ce înseamnă noţiunea de „bărbat”. am 
întâlnit şi greutăţi, dar niciodată nu am rămas singur. 

am avut ocazia  să petrec aproximativ o lună la 
poligon, zile de care am rămas impresionat. Mi-a plăcut 
foarte mult când am făcut tabără în câmp, în care am 
staţionat o anumită perioadă de timp. Pot să spun cu 
mândrie că am participat şi am avut un rol important 
la exerciţiul multinaţional „Scutul de Foc”, ce se desfă-
şoară anual. Participând la acest exerciţiu, am simţit 
puterea armatei noastre, puterea pieselor de artilerie. Pe 
viitor, aş vrea să-mi depun dosarul pentru încadrarea 
în serviciul militar pe contract. doresc să devin coleg cu 
persoanele care au depus stăruinţă şi putere în tot acest 
timp pentru ca să mă instruiască. voi face tot posibilul 
ca, împreună cu ei, să aducem la un nou nivel instituţia 
militară şi să creăm o armată de profesionişti. 

Ca încheiere, mamă, îţi doresc ca magia sărbătorilor 
de iarnă să îţi intre în casă şi în suflet, să te văd mereu 
zâmbind şi îţi promit că voi face tot posibilul să nu te 
dezamăgesc.

Scrisoarea caporalului Nicolae bArGAN, 
brigada „Ştefan cel Mare” către mamă

Bună, dragă mamă!

moldova a fost familiarizată cu structura centrală 
şi subdiviziunile  ei teritoriale. de asemenea, s-a 
făcut cunoştință cu activitatea serviciului, cu prac-
tica de lucru în soluționarea problemelor acestei 
categorii de cetățeni, cu sistemul de evidență a vet-
eranilor şi  arhiva serviciului, sistemul de audiență, 
soluționarea juridică şi socială a problemelor vet-
eranilor, muzeul şi alte subdiviziuni.

În cadrul vizitei la centrul de reabilitare a 
veteranilor, oaspeții au fost informați despre în-
treg spectrul de tratament de care beneficiază 
veteranii. În categoria de veterani militari intră 
şi veteranii războiului din Afganistan  şi din alte 
țări, unde au participat cetățenii georgieni.

La centrul medical polivalent a veteranilor 
de război, pacienţii au posibilitatea de a realiza 
investigațiile necesare, precum şi de a se afla în 
grija medicilor pe parcursul întregii zile, având 
condiții speciale de ambulatoriu, iar atunci când 
există  necesitatea ca veteranii să se trateze în 
staționar, aceştia sunt internați în spitalul clinic 
pentru veterani. 

delegația moldovenească a depus flori la 
monumentele eroilor căzuți în luptele pentru 
integritatea teritorială a Georgiei, în diferite 
localități ale țării.  La plecare, oficialii moldoveni 
au mulțumit gazdelor pentru ospitalitate, atenție 
şi bunăvoință, dorindu-le camarazilor geor-
gieni să depăşească toate problemele existente 
şi să-şi restabilească cât mai curând integritatea 
teritorială a țării. Totodată, conducerea serv-
iciului de stat pentru problemele veteranilor din 
Georgia a fost invitată să viziteze țara noastră.

  Colonel (r) alexandru GORGan
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În pas cadenţat, 
spre o nouă misiune

Poartă pe umeri epoleţi de maior, este un ofiţer conşti-
incios şi la locul de muncă - apreciat de către colegii 

de arme. vorbim despre iulia madan, femeia militar care 
va participa, pentru a doua oară, într-o misiune de menţi-
nere a păcii sub egida oNU în republica centrafricană. 

,,Îmi părea că timpul se opreşte în loc şi nu mai văd 
sfârşitul misiunii. Cel mai greu a fost dorul de cei dragi. În 
acelaşi timp, a fost o onoare să reprezint Republica Moldo-
va pe plan internaţional. Experienţa pe care am dobândit-o 
în misiune a fost una de neuitat. Mă bucur enorm de mult 
că fac parte din marea echipă ONU”, spune ofiţerul ma-
dan, copleşit de nostalgia primei misiuni internaţionale.

În viziunea femeii militar, pacea nu e veşnică, dar fie-
care zi care prelungeşte pacea este o binecuvântare. ,,Nu 
există un drum care duce spre pace, pacea noi o creăm”, 
subliniază încrezută aceasta.

republica centrafricană este o ţară cu o istorie tragi-
că şi zbuciumată. după obţinerea independenţei, în anul 
1960, această bucată de pământ a cunoscut perioade 
scurte de bunăstare. regimurile dictatoriale, loviturile de 
stat şi conflictele interne sângeroase, prezente şi până la 
momentul actual, scriu istoria ţării. Parcursul anevoios şi 
situaţia din mijlocul continentului african i-a călit carac-
terul şi doamnei militar. 

,,Nu există un drum care duce spre pace, 
pacea noi o creăm”

n Femeia militar a marcat istoria, în diferite perioade şi nu a încetat 
nici până astăzi să se regăsească printre cei care menţin pacea în 
lume. Despre aceste femei, modele cu devotament pentru ţară şi 
pentru cauză, se vorbeşte însă mai puţin. armata Naţională, ca şi alte 
armate ale lumii, se mândreşte cu femei exemplu, care uimesc prin 
profesionalismul cu care îşi îndeplinesc misiunile încredinţate. S-a implicat 
la extrem, a luptat cu propriile limite şi a dat dovadă de dorinţă şi rigoare. 

,,Odată ce am ajuns pe tărâmul african, am conştientizat că situaţia 
este mai înfricoşătoare decât îmi imaginasem iniţial. Realitatea de acolo 
era tragică, iar băştinaşii aveau nevoie de sprijinul nostru. În aceste îm-
prejurimi, am ţinut piept greutăţilor, luptând cu propriile frici”.

Prima misiune de menţinere a păcii în republica centrafricană şi-a 
lăsat amprenta în sufletul ofiţerului. Gândul la soarta oamenilor neaju-
toraţi din acea zonă conflictuală nu a lăsat-o în pace. Astfel, protagonista 
noastră a decis să-şi înfrunte frica din nou, pentru a le oferi sprijin celor 
mai trişti ca noi. Aşteptările de la viitoarea misiune sunt mari, dar şi mai 
mare este dorinţa de a face faţă din nou realităţii de acolo. ,,La finalizarea 
primei misiuni, am avut un vis - de a mă reîntoarce în misiune, în aceeaşi 
zonă de responsabilitate, pentru a vedea cum au evoluat lucrurile în lipsa 
mea. Îmi doresc ca noua misiune să fie mult mai uşoară, iar situaţia din 
zona dată - mai stabilă. Oricum, prezenţa misiunii este simţită şi sunt re-
zultate”, îşi exteriorizează emoţiile maior iulia madan. 

devotată carierei pe care a îmbrățişat-o, pacificatoarea priveşte 
această nouă misiune cu dăruire şi convingere că, pe tărâmul african, 
va reuşi să obțină rezultate îmbucurătoare. drept talisman îi va servi 
poza fiicei sale, pe care o va purta în buzunarul stâng, aproape de inimă. 
,,Plec cu gânduri pozitive şi sunt sigură că mă va copleşi dorul de casă. Mă 
simt mai pregătită şi încrezută în forţele proprii. Acesta a fost un scop spre 
care am tins, în pofida dificultăţilor şi trebuie să-l realizez, încheie pe o 
notă pozitivă maior madan. 

de notat că Armata Naţională participă la misiuni de menţinere a 
păcii sub egida oNU din anul 2003. Timp de 15 ani, 119 militari mol-
doveni au fost detaşaţi în calitate de observatori militari în coasta de 
Fildeş, Liberia, sudan, sudanul de sud, Georgia, republica centrafri-
cană sau Kosovo.

Ludmila SOLOMOn
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care am tins, în pofida dificultăţilor şi trebuie să-l realizez, încheie pe o 
notă pozitivă maior madan. 

de notat că Armata Naţională participă la misiuni de menţinere a 
păcii sub egida oNU din anul 2003. Timp de 15 ani, 119 militari mol-
doveni au fost detaşaţi în calitate de observatori militari în coasta de 
Fildeş, Liberia, sudan, sudanul de sud, Georgia, republica centrafri-
cană sau Kosovo.

Ludmila SOLOMOn

armata Naţională 
participă la misiuni 
de menţinere a păcii 
sub egida ONU din 
anul 2003. timp de 
15 ani, 119 militari 
moldoveni au fost 
detaşaţi în calitate 
de observatori militari 
în Coasta de Fildeş, 
liberia, Sudan, 
Sudanul de Sud, 
georgia, republica 
Centrafricană sau 
Kosovo.
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Astfel, militarii brigăzii „Ştefan cel mare” s-au ală-
turat, cu daruri alese,  caravanei de crăciun. in-

fanteriştii din capitală au reuşit să adune 12 pachete 
cu jucării, hăinuţe, dulciuri şi multe altele. Procesul de 
colectare a cadourilor a durat câteva săptămâni. Toate 
acestea, pentru a aduce un  suflu feeric în casele familii-
lor social-vulnerabile.  de sfântul Nicolae, militarii „lui 
Ştefan” au îmbarcat cadourile şi au mers în Piaţa marii 
Adunări Naţionale, să le lase la autocarul caravanei de 
crăciun, care urmează să viziteze circa 3000 de copii 
din 23 de locaţii: 9 şcoli de tip internat, un penitenciar, 
un centru de instruire pentru copii, o şcoală de meserii, 
11 localităţi rurale. 

„Este un moment frumos şi plin de importanţă, acela 
când faci un act de caritate”, menţionează maiorul Eca-
terina bodrug. 

Anii precedenţi, militarii brigăzii „Ştefan cel mare”  
mergeau cu daruri la Gimnaziul-internat nr. 2, din  sec-
torul botanica al capitalei.

În unitatea “dacia” de la sudul ţării, militarii pe con-
tract, la fel, s-au mobilizat pentru a aduna cât mai mul-
te daruri pentru copiii plasaţi la complexul de servicii 
sociale pentru copii şi tineri  aflaţi în dificultate “Îm-
preună”, din oraşul cahul. Este de menţionat şi gestul 
frumos făcut de militarii în termen din cadrul acestei 
unităţi care au organizat un program artistic cu colinde 
şi urături, cu care au mers în instituţiile de stat, iar banii 
colectaţi i-au donat aceluiaşi complex de plasament.

militarii prin contract ai brigăzii “moldova” au adus 
daruri de moş Nicolae copiilor şi persoanelor internate 
în centrul de Plasament Temporar şi reabilitare pentru 
copii din municipiul bălți.

Pe când, în Tabăra militară 142, în noaptea spre 19 
decembrie, moş Nicolae a venit cu daruri la militarii 
care şi-au lustruit bine bocancii de cu seară. 

moş crăciunul tradiţional în republica moldova şi 
românia, mai este numit Pere Noel în Franţa, sander-
klass în olanda, babbo Natale în italia, santa şi odzi-
san în Japonia.

Căpitan Inga Radvan

De sărbători, 
militarii sunt mai aproape de copii
tradiţional, militarii armatei naţionale organizează acte de caritate  
în ajunul sărbătorilor de iarnă
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