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n iNteRopeRAbilitAte
5 ani de misiune în Kosovo
din anul 2014 până în prezent, militarii 
armatei naționale reprezintă un vector 
de determinare și cooperare atât pentru 
republica moldova, cât și pentru alte țări. 

4

n SpoRt
Zeiţa tirului sportiv 
moldovenesc
sau femeia care învață militarii  
să țintească cu precizie

20

14 Investiţiile de la Cahul
brigada „dacia” este prima unitate militară  
care dispune de baterii solare în propria 
infrastructură

Expresia demnităţii  
şi credinţei
ostașii din garnizoanele chișinău și bălți  
au depus jurământul militar
Cuvintele solemne ale jurământului au fost 
rostite cu voce tare şi fermă de către aproximativ 
200 de tineri soldaţi.

15

n ViAțA MilitARă
Pământul  
mai ascunde explozibil

234 de muniţii neexplodate au fost 
depistate de geniştii militari la 
Ştefan Vodă, satul Marianca de Jos!

10

16 Jurnalul de campanie  
al maiorului Natalia Lefter 
(încheiere)

18 Forţele armate din Mali -  
instruite de militari moldoveni
Din toamna anului trecut, Republica Moldova 
participă la antrenarea armatei guvernamentale 
din Mali, în cadrul Misiunii Uniunii Europene de 
instruire în acest stat de pe continentul african 
(EUTM Mali).

22
n ARMAtA şi SocietAteA

La teatru!  
Şi nu doar spectatori...
30 de soldați din Batalionul de Gardă ”au gustat” 
din meseria de actor acum câteva luni, când au 
jucat rolul ostașilor egipteni în spectacolul ”Aida”, 
pe scena Teatrului de Operă și Balet.

814 locuinţe la dispoziţia 
cadrelor militare24
Doar în ultimii trei ani, 
Ministerul Apărării a pus la 
dispoziţia militarilor pe contract 
814 locuinţe de serviciu.
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Reformele militare  
apreciate în SUA
n Secretarul general de stat  

Radu Burduja a prezentat, în cadrul unei 
conferinţe internaţionale desfăşurate 
la Washington, experienţa instituţiei 
de apărare a Republicii Moldova în 
procesul de implementare a Programului 
de Consolidare a Integrităţii „Building 
Capable and Resilient Institutions to 
Strengthen our Partnerships”. 

Europa de Sud-Est s-a alăturat Programului de 
consolidare a integrităţii la 13-14 decembrie 

2012. Ministerul Apărării de comun cu Ministerul 
Afacerilor Externe şi Integrării Europene a transmis 
cererea de aderare la Program către Cartierul Ge-
neral NATO în semestrul I al anului 2013.

Fiind conceput drept unul dintre cele mai efi-
ciente instrumente ale NATO, Programul Building 
Integrity (BI) vine să sprijine aliaţii şi partenerii în 
procesul de reformare a instituţiilor de apărare şi 
dezvoltarea capacităţilor într-o perioadă de con-
strângeri financiare. Programul dat se înscrie în 
şirul acţiunilor întreprinse de NATO în ceea ce pri-
veşte facilitarea înţelegerii riscurilor de corupţie, 
precum şi identificarea acţiunilor practice în vede-
rea consolidării integrităţii, creşterii transparenţei 
şi îmbunătăţirii responsabilităţii în sectorul de apă-
rare şi securitate.

Referitor la activitatea Ministerului Apărării, ex-
perţii NATO au menţionat existenţa bunelor practice 
precum: utilizarea fructuoasă a instrumentelor de 
parteneriat şi integrarea BI în cadrul documentelor 
de politici NATO – IPAP, PARP, DCBI, abordarea spo-
rită a Ministerului Apărării în consolidarea integri-
tăţii instituţionale, accesibilitatea liniilor telefonice 
anticorupţie, existenţa Codului de conduită pentru 
personalul militar şi civil însoţit de evaluări anuale 
în vederea asigurării transparenţei între personalul 
Ministerului Apărării şi facilitarea participării repre-
zentanţilor instituţiei de apărare în activităţile NATO 
BI de instruire şi antrenare.

La eveniment au participat circa 150 
de reprezentanți civili şi militari din 32 
de ţări aliate şi partenere. Acesta a cu-
prins sesiuni plenare şi ateliere de lucru 
şi s-a înscris în rândul acţiunilor între-
prinse de NATo pentru înţelegerea ris-
curilor de corupţie, impactul acestora în 
instituţiile de apărare, precum şi pentru 
identificarea acţiunilor practice în ve-
derea consolidării integrităţii, creşterii 
transparenţei şi îmbunătăţirii responsa-
bilităţii în sectorul de apărare. 

conferinţa a marcat şi lansarea Pro-
gramului de consolidare a integrităţii 
(Bi) al NATo pentru anii 2019-2022. 
republica moldova a devenit parte a 
acestei iniţiative în anul 2013. 

În procesele de autoevaluare BI şi cel de tip Peer Review au fost antrenate mai multe instituţiil ale 
statului. Dar s-a interacţionat şi cu cele din sectorul de securitate şi apărare, şi ONG-uri locale ca: 
Serviciul de Informaţii şi Securitate, Curtea de Conturi a Republicii Moldova, Comisia parlamentară 
pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică, Centrul de Informare şi Documentare 
privind NATO din Moldova, Institutul de Politici Publice, Asociaţia pentru Politica Externă, Institutul 
European de Studii Politice din Moldova, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”.

Tot la Washington, radu Burduja 
a avut planificate o serie de întrevederi 
cu oficiali din cadrul departamentului 
Apărării al sUA, departamentului de 
stat, Agenției de informații de Apăra-
re şi comandamentului statelor ma-
jore Întrunite cu care a discutat despre 
cooperarea bilaterală dintre republi-
ca moldova şi sUA, pe dimensiunea 
de apărare. “În cadrul acestor vizite, 
au fost reconfirmate angajamentele de 
asistenţă pe filiera apărării dintre cele 
două state. Vorbim despre domeniile: 
instruire militară, asistenţă cu echipa-
ment militar, iniţiativa de consolidare 
a capacităţilor de apărare, dezvoltarea 
documentelor de politici de apărare și 
altele. Noi considerăm că SUA este un 
partener strategic valoros, iar, de cea-
laltă parte, Republica Moldova este  
privită ca un aliat credibil, în special pe 
domeniul apărării”, precizează secre-
tarul general de stat. 

Potrivit lui radu Burduja, sUA a 
apreciat progresele pe care le-a înre-
gistrat ţara noastră la capitolul alocării 
bugetului de stat pentru apărare, care a 
crescut cu circa 18 % pentru anul 2019. 
de asemenea, oficialul moldovean a 
informat partenerii americani despre 
evoluția situației regionale, acţiunile 
întreprinse de conducerea instituției de 
apărare pentru implementarea obiecti-
velor asumate, precum şi proiectele de-
rulate cu sprijinul părţii americane. 

radu Burduja şi cristina Balan, am-
basadoarea republicii moldova în sUA, 
s-au întâlnit, de asemenea, cu Kevin 
o’Keefe, asistent adjunct al secretaru-
lui de stat sUA pentru cooperare po-
litico-militară. discuţiile s-au axat pe 
prioritățile de cooperare bilaterală, cu 
accent pe intensificarea dialogului stra-
tegic, inclusiv prin organizarea, în tim-
pul apropiat, a reuniunii Grupului de 
lucru pe domeniul securității şi apărării.

Căpitan Inga RaDVanrepublica moldova a fost apreciată de partenerii strategici 
pentru succesul înregistrat la aplicarea Programului de 

consolidare a integrității în Armata Naţională, în special pen-
tru transparentizarea sistemului de achiziţii publice în sectorul 
de apărare, menţionează secretarul general de stat radu Bur-
duja. Potrivit oficialului, “noi suntem priviţi ca un exemplu al 
implementării documentelor de politici, dar și pentru punerea 
lor în practică. În plus, avem o instituţie a Ministerului Apărării  
care se ocupă de acest domeniu”. !
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misiunea KFor are rolul de a crea un mediu sigur, dar 
şi de a menţine ordinea publică a regiunii. de aseme-

nea, urmăreşte susținerea şi coordonarea efortului umani-
tar internaţional şi prezenţei civile. Totodată, oferind spriji-
nul dezvoltării unui Kosovo stabil, democratic, multietnic 
şi paşnic. cu o componenţă de 41 de militari, dintre care: 
un pluton de infanterie uşoară, alcătuit din 33 de militari, o 
echipă de geniu (Eod), alcătuită din 7 militari şi un ofiţer 
de stat-major (meteorolog), contingentul militar al repu-
blicii moldova îşi îndeplineşte misiunile încredinţate la cel 
mai înalt nivel.

din anul 2014 până în prezent, militarii Armatei 
Naționale reprezintă un vector de determinare şi cooperare 
atât pentru republica moldova, cât şi pentru alte ţări. La 
etapa iniţială în 1999, numărul total al trupelor cu contribu-
ţie pentru KFor a fost de circa 50,000, treptat fiind redus la 
14,000 în 2008, iar actualmente constituie 5,000 de militari 
reprezentanţi ai 28 de naţiuni.

6

interoperabilitate

5 ani de misiune în Kosovo

din anul 2014 până în prezent, militarii armatei naționale reprezintă  
un vector de determinare și cooperare atât pentru republica moldova,  

cât și pentru alte țări.

n Deja de o bună perioadă de timp, militarii Armatei Naţionale 
arborează cu mândrie drapelul de stat al Republicii Moldova în 
operaţiunea KFOR din Kosovo. Muncesc asiduu pentru o carieră sub 
drapel, în slujba ţării şi sunt recunoscuţi la nivel internaţional, pentru 
că poartă cu cinste şi fidelitate bereta albastră şi uniforma militară. Iar 
misiunile executate cu succes în tot acest timp au confirmat, nu doar o 
dată, că acolo, departe, la sute de kilometri de casă, militarii noştri au 
demonstrat performanţă. 

În baza Rezoluţiei 
ONU 1244, pe data 
de 12 iunie 1999, 
NATO a obţinut mandatul 
pentru implementarea 
aspectelor tratatului de pace, 
cu începerea misiunii KFOR 
(Forţele din Kosovo), care 
continuă până în prezent, 
conform Paragrafului VII ONU 
(impunerea păcii). 

KFOR

28de naţiuni contribuie  
cu trupe la misiunea KFOR

de state 
membre NATO20

state, membre ale
Parteneriatului pentru Pace8

decizia de detaşare a contingentului Armatei Naţio-
nale a republicii moldova  a fost aprobată de Parlamen-
tul republicii moldova la 1 noiembrie 2013. iar ulterior,  
pe 8 martie 2014, pentru prima dată, ofițerii şi subofițerii 
moldoveni – infanterişti, genişti şi ofițeri de stat major 
au călcat pe pământul din Kosovo. În timp, 405 militari 
moldoveni au fost dislocaţi, în diferite perioade, în baza 
multinațională „camp vilaggio italia” a Grupării de Forțe 
multinaționale mNBG-W (multinational Battle Group - 
West), din localitatea Pech, Kosovo. 

Oastea Moldovei
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- securitatea şi ordinea publică;
- securitatea graniţelor;
-  asistenţă pentru refugiaţi;
- reconstruirea şi deplantarea 
minelor;

- asistenţă medicală;
- siguranţa minorităţilor etnice;
- apărarea locurilor 
patrimoniale;

- interdicţia contrabandelor de 
arme;

- implementarea programului 
de amnistie a reţelelor de 
arme, muniţii şi explozivi în 
Kosovo;

- susţinerea constituirii: instituţiilor 
civile, sistemului juridic şi 
penal, procesului electoral şi 
a altor aspecte ale politicii, 
vieţii sociale şi economice a 
provinciei.

50 000 14 000 5 000
1999 2008 2019

Numărul total al trupelor  
participaNte la KFor

rotaţia contingentelor (plutonului de infanterie şi a 
echipei de geniu) este realizată o dată la 6 luni (cu ex-
cepţia celui de-al doilea contingent, care a fost înlocuit 
după 9 luni, pentru sincronizarea cu rotaţia contingen-
telor militare italiene). Și doar ofiţerul meteorolog fiind 
înlocuit după un an de activitate. „Misiunea KFOR din 
Kosovo se desfășoară în conformitate cu rezoluția 1244 a 
Consiliului de Securitate ONU și reprezintă pentru milita-
rii moldoveni noi oportunităţi de dezvoltare profesională, 
în cadrul activităţilor internaționale. Sub egida statutului 
de neutralitate al țării, Parlamentul Republicii Moldo-
va a stabilit ca militarii Armatei Naţionale să se alăture  
reprezentanților altor naţiuni din cadrul Uniunii Europe-
ne, NATO și din ţările partenere, care vor depune maxim 
profesionalism pentru a menţine pacea în Kosovo”, afirmă 
colonel sergiu vicol, şef direcţie planificare strategică a 
marelui stat major al Armatei Naţionale.

militarii moldoveni sunt promotorii păcii în Kosovo, 
cei pentru care executarea atribuţiilor de serviciu nu ne-
cesită doar responsabilitate, ci şi profesionalism, dăruire 
şi mult curaj. Pentru ei, aceste valori simbolizează pârghii 
de dezvoltare continuă, iar însăşi misiunea dată - noi po-
sibilităţi de afirmare. 

referitor la bilanţul misiunilor încredințate şi 
îndeplinite cu succes, colonelul sergiu vicol afirmă: 
,,Timp de cinci ani, militarii din cele 10 contingente 
ale Armatei Naţionale au executat misiuni de pază și 
apărare a obiectivelor de importanţă majoră, inclusiv 
a Mănăstirii Visoki Dečani, de asigurare a securităţii 

SarciNi SpeciFice miSiuNii:

bazei „Camp Vilaggio Italia” și de patrulare a zonei de operaţii. 
Iar responsabilităţile geniștilor, detașaţi în misiune,  au constat în 
acţiuni de cercetare a terenului pentru depistarea și identificarea 
muniţiilor rămase în sol din timpul războiului”.

Pe lângă atribuțiile principale, efectivul militar din republica 
moldova execută şi alte misiuni, precum desfăşurarea trageri-
lor de foc cu partenerii italieni, utilizând arme de infanterie ale 
contingentului moldovenesc, desfăşurarea antrenamentelor de 
alpinism, misiuni de escortă ale grupului de recunoaştere aeri-
ană “rAvEN”, recunoaşterea terenului destinat pentru construc-
ţia unui aerodrom de către echipa Eod, eliminarea munițiilor şi 
obiectelor explozive din regiunea Kosovo.

Actualmente, în Kosovo se află cel de-al zecelea contingent 
moldovenesc, constituit din 41 de militari profesionişti, dintre 
care 33 de infanterişti, şapte genişti şi un ofiţer de stat major. 
Aceştia urmează să revină acasă în luna iunie curent, după şase 
luni de mandat.

de menţionat că contingentul militar al republicii moldova 
beneficiază de asigurarea logistică multilaterală italiană (hrana, 
cazarea, serviciile medicale, etc.) în baza unui acord tehnic de 
asistenţă semnat între ministerele apărării celor două state. iar 
transportarea tur-retur a contingentelor moldoveneşti se reali-
zează cu suportul financiar al statelor Unite ale Americii, prin 
intermediul Ambasadei sUA la chişinău. 

instruirea personalului militar selectat pentru detaşarea în 
Kosovo se desfăşoară atât în ţară, cât şi peste hotare.

Ludmila SOLOMOn

miSiuNea KFor:

- crearea unui  mediu sigur  
şi menţinerea ordinei publice;

- sprijinul şi coordonarea 
efortului umanitar 
internaţional şi prezenţei 
civile;

- sprijinul dezvoltării unui 
Kosovo stabil, democratic, 
multietnic şi paşnic;

- sprijinul dezvoltării Forţei  
de Securitate a Kosovo.

- Hotărârea Parlamentului Republicii 
Moldova Nr. 268 din  01.11.2013  
cu privire la participarea  
Republicii Moldova la operaţiunea 
internaţională de menţinere a păcii 
din Kosovo.

- Hotărârea Guvernului RM  
Nr. 899 din  13.11.2013 cu privire  
la asigurarea măsurilor organizatorice 
şi a condiţiilor necesare pentru 
participarea Republicii Moldova la 
operaţia internaţională de menţinere 
a păcii din Kosovo.

- Legea Nr. 219 din  03.12.2015 
privind participarea Republicii 
Moldova la misiuni şi operaţii 
internaţionale.

cadrul legal NaţioNal:

33
militari

un pluton 
de infanterie 

uşoară

compoNeNţa 
coNtiNgeNtului militar 
al republicii moldova

7
militari

o echipă  
de geniu  

(EOD)

1
ofiţer

ofiţer de 
stat-major 

(meteorolog)

interoperabilitate

8

41
militari
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- securitatea şi ordinea publică;
- securitatea graniţelor;
-  asistenţă pentru refugiaţi;
- reconstruirea şi deplantarea 
minelor;

- asistenţă medicală;
- siguranţa minorităţilor etnice;
- apărarea locurilor 
patrimoniale;

- interdicţia contrabandelor de 
arme;

- implementarea programului 
de amnistie a reţelelor de 
arme, muniţii şi explozivi în 
Kosovo;

- susţinerea constituirii: instituţiilor 
civile, sistemului juridic şi 
penal, procesului electoral şi 
a altor aspecte ale politicii, 
vieţii sociale şi economice a 
provinciei.
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cooperare

Siguranţa muniţiilor – 
siguranţa cetăţenilor
Republica Moldova va avea parte de un mediu înstrăinat de pericol

n Finalizarea unor etape importante din implementarea proiectului de 
renovare şi modernizare, în conformitate cu standardele internaţionale 
de siguranţă, a depozitului de armament şi muniţii din oraşul Floreşti, a 
adus şi oportunitatea unor activităţi de totalizare şi verificare a beneficiului 
renovării şi rezultatelor obţinute. 

Tot în cadrul discursului său, ministrul a reamintit despre tragedia 
din Ucraina ce a avut loc în anul 2018 şi care a devenit o învăţătură 
dură pentru toţi: ,,Exploziile devastatoare de la depozitele de muniţii din 
Ucraina au fost o lecţie și un semnal pentru noi. Nu ne putem permite 
neglijenţa unor riscuri atât de mari, mai ales când pierderile în acest ultim 
caz sunt estimate la sute de mln de dolari, nu mai zic de preţul inestimabil 
al fiecărei vieţi umane. Cert este că e mai bine să prevenim accidentele și 
diversiunile, decât să le înlăturăm consecinţele“, a conchis cu fermitate 
ministrul Apărării, Eugen sturza.

Prin facilitarea transportării muniţiilor în condiţii de maximă sigu-
ranţă, cetăţenii republicii moldova vor avea parte de un mediu înstră-
inat de pericol. În acest sens, o contribuţie majoră le asigurarea unui 
areal eficace îi revine Germaniei. 

La eveniment au participat ambasadori şi ataşaţi mili-
tari acreditaţi în republica moldova, reprezentanţi 

ai misiunii oscE, comandamentului European al sUA, 
Fundaţiei Umanitare americane Golden West, comite-
tului internaţional al crucii roşii (cicr) şi autorităţilor 
publice locale.

optimizarea depozitului a fost efectuată conform pro-
gramului de îmbunătățire a managementului stocurilor de 
armament şi muniții în Armata Naţională, implementat cu 
sprijinul partenerilor din sUA şi Germania. Acum, perico-
lul pentru eventualele explozii s-a redus la minim, astfel asi-
gurându-se securitatea societăţii civile.

În cadrul activităţii de la Floreşti, oficialii au realizat o 
documentare temeinică cu lucrările efectuate până la ora 
actuală şi anume: instalarea gardurilor de protecţie, repara-
ţia infrastructurii unităţii, precum şi instruirea de speciali-
tate a efectivului militar. 

Pentru contribuţia constantă şi semnificativă la moder-
nizarea şi securizarea depozitelor de armament şi muniţii 
ale Armatei Naţionale, ministrul Apărării Eugen sturza a 
mulţumit partenerilor străini, specificând importanţa aces-
tei susţineri pentru republica moldova: ,,Pot afirma că sun-
teţi aici nu pentru ca să vedeţi numeroase arme, dar pentru 
a fi martori cum, prin eforturi comune, pot fi salvate vieţi 
umane și asigurată securitatea cetăţenilor noștri”. 

,,Exploziile devastatoare de la 
depozitele de muniţii din Ucraina 
au fost o lecţie şi un semnal pentru 
noi. nu ne putem permite neglijenţa 
unor riscuri atât de mari, mai ales 
când pierderile în acest ultim caz 
sunt estimate la sute de mln de dolari, 
nu mai zic de preţul inestimabil al 
fiecărei vieţi umane. Cert este că e 
mai bine să prevenim accidentele şi 
diversiunile decât să le înlăturăm 
consecinţele“.

În cadrul activităţii, ambasadoarea Angela Ganninger a înmânat 
cheile de la cinci unităţi de tehnică specială destinate pentru transpor-
tarea materialelor periculoase, donate Armatei Naţionale: ,,Contribuţia 
noastră constă nu doar în oferirea acestei tehnici pe care o vedeţi aici, ci 
și a unor activităţi de perfecţionare a personalului. Astfel, acesta să poată 
acţiona cu siguranţă la manipularea stocurilor de muniţii, conform stan-
dardelor internaţionale’’, a precizat Angela Ganninger, ambasadoarea 
Germaniei în republica moldova. 

Până în prezent, partenerii străini au oferit asistenţă şi suport Armatei 
Naţionale la capitolul managementul stocurilor de armament şi muniţii 
în valoare totală de câteva milioane de euro. sursele financiare au fost in-
vestite în proiecte de modernizare a infrastructurii depozitelor, securiza-
rea acestora, prin instalarea sistemelor video de monitorizare, instalarea 
gardurilor de protecţie şi reparaţia căilor de acces.

Inesa ŞPaC 
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Alerta a venit din partea unor localnici care efectuau 
lucrări sezoniere pe un câmp arabil din localitate, în tim-

pul cărora au ieşit la iveală primele 12  proiectile de artilerie.  
Pentru asanarea zonei de muniţia rămasă neexplodată sau 
nefuncţională a fost solicitată o echipă de specialişti condusă 
de locotenentul major ion Golovei, din Batalionul “Geniu” de 
la Negreşti. după delimitarea zonei şi cercetarea terenului, la 
15 m distanţă de descoperirea iniţială, a fost găsită  cea mai 
impresionantă captură de muniţii, într-o singură misiune de 
deminare. Geniştii militari au executat lucrările de dezgropare, 
degajare şi dezvelire a muniţiilor rămase în pământ şi, ulterior, 
le-au identificat. Potrivit locotenentului major Golovei, cele 
206 proiectile de artilerie, de calibrele 47 mm, 76 mm şi 105 
mm, trei bombe de aruncător de calibrele 82 mm şi 50 mm, şi 
22 de focoase descoperite sunt de producţie germană, folosite 
de militari cu circa 75 de ani în urmă. 

Aceeaşi sursă informează că, deşi muniţia descoperită 
este foarte veche şi prezintă un grad avansat de degradare, 
componentele acesteia sunt toate active, iar manipularea 
necorespunzătoare poate duce la o explozie instantanee. 
obiectele explozive au fost neutralizate şi distruse în condiţii 
de maximă securitate. 

De notat este că, de la începutul anului, geniştii militari 
au lichidat alte 72 de obiecte explozive de diferit calibru, pe 
întreg teritoriul ţării.

Din 1992 până în prezent, 23 de persoane au decedat, 
iar 26 au fost rănite, în rezultatul incidentelor soldate cu 
explozia diferitor muniţii. Din numărul total al celor care 
au avut de suferit, şapte copii au murit, iar alţi trei copii au 
fost răniţi.

Căpitan Inga RaDVan

Număr record  
de muniţii depistate  
de geniştii militari  
la Ştefan Vodă,  
satul Marianca de Jos!

Viața militară

atenţionare!

Reieşind din faptul că majoritatea 
obiectelor explozive sunt depistate 

de localnici în timpul lucrărilor agricole, 
geniştii militari atenţionează că este 
interzisă atingerea muniţiilor cu mâna 
sau cu obiecte, lovirea sau mişcarea 
muniţiilor găsite în pământ sau la 
suprafaţă, demontarea de la muniţii 
a focoaselor sau a altor elemente 
componente, joaca copiilor cu diferite 
elemente de la muniţii, ridicarea, 
transportarea şi introducerea acestora 
în diferite încăperi sau locuinţe.

Totodată, populaţia trebuie să 
cunoască faptul că în zonele în care 
există sau se presupune existenţa 
unor muniţii neexplodate este 
interzis accesul persoanelor şi în 
special al copiilor, executarea de 
săpături manuale sau cu mijloace 
mecanice, executarea unor lucrări 
funciare, circulaţia vehiculelor, 
oamenilor sau animalelor. În 
asemenea situaţii, se vor anunţa 
imediat autorităţile locale care vor 
solicita deplasarea grupelor de 
deminare în zonele respective.

Indiferent de starea fizică 
sau de vechimea elementului de 
muniţie, pericolul ca acesta să 
fie activ şi să producă explozie 
este maxim. Prin urmare, orice 
intervenţie asupra muniţiei 
neexplodate trebuie să fie executată 
numai de către personalul specializat, 
cu respectarea strictă a procedurilor de 
securitate.

Pământul mai ascunde explozibil
Se presupune că pe locul unde s-au descoperit cele 

234 de muniţii neexplodate s-ar fi aflat un depozit militar care a fost distrus  
 în timpul operaţiunilor militare din cel de-al Doilea Război Mondial 

Oastea Moldovei12
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Căpitan Inga RaDVan

Număr record  
de muniţii depistate  
de geniştii militari  
la Ştefan Vodă,  
satul Marianca de Jos!

Viața militară
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Academia Militară a Forţelor Armate  
„Alexandru cel Bun” anunţă concurs de admitere  

pentru anul de studii 2019-2020 ciclul I, 
studii superioare de licenţă, la specialităţile:

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

Candidaţii înscrişi pentru participarea la concursul de admitere, la sosirea în instituţia militară,  
vor susţine proba de admitere la pregătirea fizică.

Dosarul de admitere va fi depus la Centrul Militar Teritorial, conform vizei de reşedinţă permanentă a candidatului.

Candidaţii care participă la concursul de admitere în Academia Militară trebuie să fie cetăţeni  
ai Republicii Moldova.

  actele necesare pentru admitere:
- Cerere - model de înscriere (se depune  

la Secţia Administrativ-Militară sau la Centrele 
Militare Teritoriale) de la 1 ianuarie până la 30 iunie;

-  Adeverinţa de naştere şi copia acesteia;

- Copia buletinului de identitate a candidatului, 
a părinţilor, (a soţiei - la necesitate) cu viza de 
domiciliu permanent;

- Cazier judiciar eliberat de Direcţia Informaţii MAI  
(str. Hâncu, 3, municipiul Chişinău, tel.(022)255155);

- Copia diplomei de Bacalaureat;

- Referinţă de serviciu, eliberată de la locul de muncă 
sau de instituţia de învaţământ absolvită;

- Certificat medical (HIV-SIDA);

- Curriculum vitae (autobiografie);

- 6 fotografii color 3x4 cm;

- Fişa examenului medical (de expertiză medico-
militară) stabilit pentru înscrierea în instituţiile de 
învăţământ militar, eliberată de comisiile de profil.

avantaJele studiilor 
În academia militară:

- locuri la studii subvenţionate de stat;

- achitarea bursei pentru studii;

- cazare, hrană, echipament, oferite gratuit;

- săli de sport performante; bibliotecă  
dotată cu literatură de specialitate,

- săli de calculatoare  echipate modern.

oportunităţi  de carieră 
după absolvire
- acordarea gradului militar primar  

al corpului de ofiţeri „locotenent”;

- obţinerea titlului de licenţiat în militărie la    
specialităţile:  infanterie, artilerie, transmisiuni;

- permis de conducere – categoria „B”;

- loc de muncă garantat în una din unităţile 
militare ale Armatei Naţionale;

- posibilitatea continuării studiilor la ciclul 
II masterat, ciclul III studii superioare de 
doctorat;

- programe de profesionalizare peste hotare;

- studierea limbilor străine  
(certificate prin diplomă). 

Informaţii suplimentare la telefonul: 
(022) 25-20-85,  
(022) 82-27-16,
(022) 82-27-18

Adresa noastră: MD-2023 
mun. Chişinău, str. Haltei, 23

Durata studiilor - 3 ani;  
frecvenţa la zi; 
instruirea - în limba de stat. 
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În cadrul ceremoniei consacrate jurământului militar, 
desfăşurată în municipiul Bălţi, ministrul Apărării 

Eugen sturza a felicitat corpul de militari cu acest eveni-
ment important din viaţa lor şi i-a îndemnat pe tineri să-şi 
îndeplinească cu onoare datoria faţă de ţară. 

„Este un început pentru fiecare dintre voi, cei peste 120 
de ostași care aţi depus astăzi jurământul militar la Bălţi, și 
în același timp un început pentru Armata Naţională. Vă în-
demn și vă încurajez să preluaţi de la comandanţi cele mai 
bune practici și experienţe, să însușiţi arta militară și să fiţi 
un exemplu pentru camarazii voștri din unitate și din mediul 
civil”, a menţionat Eugen sturza.

Totodată, în prezenţa reprezentanţilor corpului de coman-
dă al armatei, părinţilor şi rudelor, alţi 60 de soldaţi, încadraţi 
în luna ianuarie în tabăra militară 142 din capitală, au jurat 
credinţă Patriei. Astfel, în faţa acestora s-a deschis o nouă filă 
a vieții, pe alocuri cu dificultăţi, care le va căli  caracterul şi îi 
va pregăti pentru înfruntarea obstacolelor pe viitor.

Locţiitorul şefului marelui stat major, colonel Eduard 
ohladciuc i-a felicitat pe tinerii militari din Batalionul de 
Gardă de la chişinău pentru succesele şi realizările obținute 
în cadrul cursului de pregătire inițială: ,,Pe parcursul anilor, 
Batalionul de Gardă a educat multe generații de militari, unii 
dintre care au ajuns comandanți de unități. Domnilor soldați, 
ați trecut prima etapă de pregătire militară și ați învățat pri-
mele nuanțe ale artei militare. Sunt convins că și în continuare 
veți da dovadă de disciplină și responsabilitate, pentru a însuși 
arta militară. Armata Națională a lansat un vast program de 
profesionalizare și sper că, la finele serviciului în termen, mulți 
dintre voi vor alege cariera militară, care este una onorabilă!”

o atmosferă plină de emoții a pus stăpânire pe întregul 
platou. În ritmurile muzicale ale orchestrei Prezidențiale, 
militarii au mers cu pas de defilare pentru prima dată în fața 
celor apropiați, care n-au ezitat să imortalizeze acest frumos 
moment prin zeci de fotografii. 

În pofida drumului ostenitor, de la sute de kilometri de-
părtare, părinții au venit pentru a trăi şi simți alături de copi-
ii lor aceste clipe deosebite. după o despărţire de două luni, 
aceştia au avut ocazia să-şi strângă în brațe feciorii. ,,Suntem 
de la Sîngerei și am venit să ne vedem fiul, azi, la jurământ. 
Emoțiile sunt foarte mari. Eu demult am așteptat să-l văd în 
uniformă militară. Sunt foarte bucuros. O să crească un băiat 
deștept și voinic”, a spus, cu voce caldă şi bucurie pe chip, 
tatăl unui soldat.

Tinerii ostaşi care au jurat credință şi devotament re-
publicii moldova  susțin că serviciul militar este o datorie 
sfântă pentru fiecare cetățean şi vor îndeplini cu precădere 
misiunea şi obligația de a apăra şi sprijini țara. ,,Odată ce am 
îmbrăcat ținuta militară, noi, ostașii Armatei Naționale vom 
îndeplini obligația sfântă de apărători ai țării noastre, Repu-
blica Moldova. Serviciul militar a fost, este și va fi o școală 
a bărbăției, un examen al vieții și o datorie sfântă pentru 
fiecare cetățean. Mulțumim conducerii Armatei Naționale, 
comandanților și părinților noștri pentru eforturile și munca 
depusă, zi cu zi, ca să devenim bărbați adevărați, apărători ai 
Patriei”, a spus soldatul Eugen Bizertic.

cuvintele solemne ale ostaşilor au fost urmate de un 
program artistic şi de exerciţii demonstrative de luptă corp 
la corp, şi  mânuire a armelor. de asemenea, oaspeţii au avut 
o bună ocazie de a vedea expoziţiile de armament şi de a 
face cunoştință cu echipamentul şi tehnica militară din do-
tarea unității.

după ceremonie, soldaţii beneficiază de un concediu 
de patru zile, după care sunt repartizaţi în unităţile Armatei 
Naționale. 

În republica moldova, serviciul militar în termen du-
rează 12 luni.

Inesa ŞPaC

Expresia demnităţii şi credinţei
Ostaşii din garnizoanele Chişinău şi Bălţi au depus jurământul militar

n Cuvintele solemne ale jurământului au fost rostite cu voce tare şi fermă 
de către aproximativ 200 de tineri soldaţi. Memorabilul eveniment a 
derulat în unităţile din garnizoanele Chişinău şi Bălţi, şi a întrunit atât 
corpul de comandă al Armatei Naţionale, cât şi părinţii ostaşilor.

Anexa cu trei etaje, construită în 2018, în cadrul unui 
proiect de renovare iniţiat de ministerul Apărării, 

oferă adiţional cazărmii de la cahul câte patru încăperi: 
camera de păstrare a armamentului, sala de baie, uscăto-
ria şi magazia. Lucrările de construcţie au fost finalizate 
în proporţie de 95 la sută. „A rămas doar să procurăm 
mașinile de spălat lenjeria soldaţilor și să dotăm toate 
aceste încăperi corespunzător destinaţiei lor”, a menţionat 
locotenent-colonelul Anatolie stratu, şef s4 Logistică, 
brigada „dacia”. În primăvara acestui an, pe teritoriul 
aceleiaşi unităţi militare urmează să demareze construc-
ţia unui bloc cu dimensiunea de 300 m2, destinat ame-
najării unui  punct medical, clubului brigăzii şi câtorva 
săli de studiu. 

Amintim că anterior, în anul 2014, a fost renovată ca-
zarma unităţii militare dislocată la sudul ţării. ministrul 

Apărării, Eugen sturza a declarat, în cadrul ceremoniei de 
aniversare a 27 de ani de la fondarea Brigăzii „dacia”, că în 
această unitate vor mai fi făcute o serie de investiţii, pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi activitate ale  militari-
lor în termen şi pe contract. 

Potrivit comandantului unităţii, locotenent-colonelul 
sergiu cirimpei, renovarea infrastructurii brigăzii, dota-
rea cu armament şi tehnică moderne, dar şi antrenarea 
efectivului pentru susţinerea evaluării în cadrul concep-
tului capabilităţilor operaţionale sunt obiective care vor 
înlesni procesul de profesionalizare a brigăzii de la sudul 
ţării şi vor creşte atractivitatea acesteia.

Proiecte investiţionale care prevăd construcţia sau re-
novarea cazărmilor şi infrastructurii militare sunt prevă-
zute în toată Armata Naţională.

Căpitan Inga RaDVan

Energia regenerabilă va putea fi folosită pe larg şi în Armata Naţională. 
Prima unitate militară în care s-au instalat 16 baterii solare este  
brigada „Dacia”. Montate pe acoperişul anexei construite anul 
precedent, bateriile solare produc energie pentru încălzirea apei 
menajere, cu ajutorul unor boilere de capacitate mare. 

Investiţiile de la Cahul
Brigada „Dacia” este prima unitate militară  
care dispune de baterii solare în propria infrastructură

Viața militară
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aniversare a 27 de ani de la fondarea Brigăzii „dacia”, că în 
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Căpitan Inga RaDVan

Energia regenerabilă va putea fi folosită pe larg şi în Armata Naţională. 
Prima unitate militară în care s-au instalat 16 baterii solare este  
brigada „Dacia”. Montate pe acoperişul anexei construite anul 
precedent, bateriile solare produc energie pentru încălzirea apei 
menajere, cu ajutorul unor boilere de capacitate mare. 

Investiţiile de la Cahul
Brigada „Dacia” este prima unitate militară  
care dispune de baterii solare în propria infrastructură

Viața militară
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interoperabilitate

Când eram la școala, știam că în lumea elevilor, anul are o 
altă dimensiune. Primul și ultimul sunet vioi al clopoţe-

lului... Aveam emoţii molipsitoare, încredere, speranţe, lecţii, 
eseuri, teste, teze etc.  Descopeream, naivă, pas cu pas, lumea 
ce mă înconjoară.

Pe lângă micile vacanţe de care aveam parte, vacanţa de 
vară era cea mai așteptată de elevi. Şi iar mi se făcea dor de 
năzbâtiile de la școală. Iar când am absolvit-o, emoţia sfârși-
tului de an ne-a unit regește pe toţi, buni și răi, pe profesori și 
noii „regi ai cunoștinţelor”, adică noi, la ultimul sunet.

Pe când în misiunea din Sudanul de Sud, anul m-a sur-
prins cu cele 365 de zile - 365 de vieţi și toate diferite. Zile 
magnifice, captivante, triste, însângerate, mâhnite. Un an sub 
un cer albastru, străin, senin și trist, dar în același timp, care 
era blând ca acasă. Acolo mă regăseam de multe ori, zburând 
printre nori, la acei dragi.

Aici, în Sudanul de Sud, anul cuprinde două sezoane - us-
cat și ploios. E simplu și, în același timp, foarte complicat.

În sezonul uscat, ai parte de patrule cu trasee fără mlaștini 
și drumuri uscate, cât de cât, bune. Dar soarele arde cu forţă, 
de parcă ar avea scopul să te îngenuncheze, să te doboare și să 
te facă să cedezi în faţa lui. Când privești în jur, cum suferă 
flora și fauna, te simţi goală, pustie și neputincioasă.  Atunci 
preţioasa apă potabilă te face să te simţi fericit și mulţumit. 
Dacă vorbim despre sezonul ploios, te gândești cât de binefă-
cătoare și, în același timp, distrugătoare poate fi ploaia.  Ma-
laria, mlaștinile, grădinile strivite, toate sunt prezente în acest 
sezon. Până și deplasarea în teren, uneori, devine imposibilă.

Absenţa alimentelor necesare, a apei potabile, furtul ani-
malelor, recoltele distruse, an de an, malnutriţia, bolile infec-
ţioase și conflictele între localnici – toate acestea sunt doar 
câteva din realităţile cotidiene ale celor care au supravieţuit, 
a celor care, zilnic, îmi dădeau motive ca să mă depășesc pe 
mine însămi.

365 de zile am trăit, faţă în faţă, toate provocările incre-
dibile pe care Africa poate să ţi le ofere. Provocări de care nu 
eram conștientă la început de misiune. Zile în care un soţ poa-
te să își ucidă soţia, chiar dacă aceasta are un bebeluș de doar 
2 luni în braţe. Şi după un timp oarecare, acesta să revină ca 
să își ucidă și propriul copil.  Zile în care, femeile, cu copii 
atașaţi pe spate, lucrează în câmp, în miez de zi, iar celelalte 
odrasle așteaptă flămânde la umbră, dacă au norocul să gă-
sească un arbore în apropiere. 

Aceasta este realitatea tristă, dar adevărată despre Suda-
nul de Sud: spitale pline cu cutii de teste pentru malarie și 
toate pozitive  la copiii sub 16 ani; copilași, semiîmbrăcaţi,  cu 
mânuţele lor micuţe strângând până și fărâmiturile de pâine 
de pe jos ca să le mănânce; femei disperate care își vând pro-
priii copii pe bani, pentru a-i putea hrăni pe ceilalţi. Unele în-
tâmplări este imposibil să le evoc, dar au rămas în interiorul 
meu și nu cred că le voi putea uita vreodată.  Dacă înainte 
de misiunea ONU credeam că este destul ca un militar să fie 
onest, disciplinat, curajos și cu multă bărbăţie în el, acum, 
după finalizarea acesteia, am înţeles că trebuie să posedăm 
cu mult mai multe calităţi și aptitudini. 

Indiferent dacă ești femeie sau bărbat, ca militari, avem 
aceleași responsabilităţi, în misiune sau acasă, chiar uneori 

femeilor-militar le revin mai multe. 
Pe parcursul patrulelor, am interacţionat cu mul-

te mame, adolescente, copile și toate aveau nevoie de 
comunicare și de susţinere de la o altă femeie puter-
nică moral și fizic. Ele au nevoie de un model, care 
să le insufle încredere,  indiferent de culoare,  rasă, 
etnie, religie. Unei doamne îi sunt atribuite mai mul-
te calităţi, precum: sensibilitate, tenacitate, perseve-
renţă, profesionalism, organizare, credinţă, mora-
litate, corectitudine, dăruire până la sacrificiu. Așa 
este femeia-militar. Aceasta poate trece de limita pe 
care a atins-o și nu se va mulţumi niciodată de como-
ditatea clipei, ci se străduiește să obțină și mai mult. 

Jurnalul de campanie  
al maiorului Natalia Lefter (încheiere)

365 de zile vs 365 de vieţi pe continentul african

Această femeie pășește acolo unde nu a mai fost vre-
odată, pentru că are curajul mai puternic decât instinctul 
de apărare. Şi tot femeia își riscă viața la fiecare încercare, 
controlându-și psihicul și încrederea în sine, convingându-
se că poate fi mai bună decât a fost. 

Pe final, am un sfat - dacă vrei să reușești într-o mi-
siune, fii puternică, fii independentă și lasă-te ghidată de 
forţa ta interioară, care te va ajuta să depășești orice ob-
stacol și dificultate cu competitivitate și determinare. Nu te 
mulţumi niciodată cu puţinul pe care îl obţii. Fii ambiţi-
oasă! Autodepășește-te! Acceptă provocările vieţii și nu îţi 
plânge de milă!                                                   

10.12.2017
Azi, plină de emoţii, oboseală, gânduri zăpăcite, vise, 

de tristeţea „tristă” din jur, de peisajele care nu mi se păreau 
deloc superbe, după trei zboruri Chișinău-Viena-Ethiopia-
Entebbe mă simţeam confuză, căzută la pământ, săracă în 
cuvinte și gânduri, singură cu mine însămi. Eram doar eu. 
Aveam o stare de sălbăticie și nu doream să mă regăsesc, ci să 
mă rătăcesc în cei din jur, pe continentul african...

22.01.2018
Anturaj nou, lume străină și o altă Eu, diferită de cine am 

fost. Am început să mă adun, bucăţică cu bucăţică. Am inspirat 
și am expirat. Am început să fiu conștientă de realitatea din jur. 
Am început să mă pierd printre localnici și să trăiesc printre ei, și 
să simt durerile lor. Lipsa meselor de trei ori pe zi, insuficienţă de 
apă potabilă... Sunt atâtea insuficienţe. Am început să răspund 
la zâmbetul sincer al copiilor cu zâmbet, chiar dacă în sufletul 
meu erau mii de lacrimi. Cât de neputincioși și cât de fericiţi 
suntem noi pe continentul african! Şi cât de putincioasă și tristă 
eram acasă. Mă simt puternică și slabă în același timp...

Așa au trecut 12 luni, cu gândul, în fiecare zi, la cei dragi. 

Același cer albastru, aceiași nori albi, aceleași talk show-uri, nimic nu s-a schimbat prea mult în exterior, dar în interior,  
în mintea mea și sufletul meu, este aceeași poveste, aceleași imagini. 

365 de zile sunt ca 365 de vieţi și fiecare diferite. 12 luni, 365 zile, 8760 ore, 525600 secunde îmi revin în minte în fiecare clipă.

Subiect coordonat de căpitan Inga RaDVan
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Subiect coordonat de căpitan Inga RaDVan
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statele membre ale Uniunii Europene au 
convenit să participe la o misiune de instru-

ire a forțelor armate maliene în februarie 2013, 
la solicitarea guvernului din mali şi în baza 
rezoluțiilor oNU, în special rezoluția 2085 a 
consiliului de securitate al oNU. 

EUTm mali antrenează, instruieşte şi ofe-
ră consiliere Forțelor Armate maliene, sub 
controlul autorităților civile legitime, pentru 
a contribui la restabilirea capacității lor mili-
tare. Acest lucru le va permite să contribuie la 
menținerea unui mediu de siguranță şi secu-
ritate în interiorul frontierelor naționale şi să 
colaboreze cu partenerii G5 sahel din întreaga 
regiune, pentru a diminua amenințarea venită 
din partea grupurilor teroriste. 

Locotenent-colonelul Eugen cioran şi ma-
iorul vadim ciuhrii sunt ofiţeri ai Armatei 
Naţionale a republicii moldova care, în urma 
deciziei  Guvernului republicii moldova din 
luna septembrie 2018, participă la misiunea 
din mali în calitate de  instructori.

Aflăm de la locotenent-colonelul Eugen cioran că, în 
data de 8 octombrie 2018, împreună cu colegul său moldo-
vean, a ajuns în oraşul Koulikoro, acolo unde este ampla-
sată “una dintre cele 8 unități administrativ-teritoriale de 
gradul i ale statului mali”. Koulikoro este un oraş în sud-
estul statului, situat pe malul râului Niger. Limba oficială 
vorbită aici este franceza, iar temperatura de afară se ridică 
până la 40 grade c. Potrivit ofiţerului nostru, în acest oraş, 
este dislocată şcoala militară a statului mali şi tot pe terito-
riul ei este amplasată tabăra militară de instruire a Uniunii 
Europene. “ În scurt timp după ce am fost cazaţi și asigurați 
cu hrană, gazda ne-a organizat o mică excursie prin tabără. 
Aici sunt cazate contingentele din Spania, Germania, Cehia, 

Lituania, Albania, Italia și altele. Limba de comunicare in-
ternă este engleza”. 

Protagonistul nostru a fost repartizat la funcţia de in-
structor, în cadrul cursului de artilerie tactică pentru co-
mandanţi. “În obligațiunile mele funcţionale intră planifi-
carea și elaborarea programei  de studiu în arma artilerie, 
precum și verificarea calităţii ședinţelor teoretice și tragerilor 
cu sistemele de artilerie. Unul dintre aceste cursuri de specia-
litate s-a început pe 5 noiembrie 2018 și a durat aproximativ 
2 luni. Întreg contingentul care activează aici sub mandatul 
Uniunii Europene este foarte prietenos. Suntem respectați de 
membrii conducerii maliene, iar noi le răspundem cu ace-
eași consideraţie. De acţiuni ostile nu am avut parte”, aflăm 
din ultima comunicare cu ofiţerul moldovean. 

Forţele armate din Mali -  
instruite de militari moldoveni
n Din toamna anului trecut, Republica Moldova participă la pregătirea armatei 

guvernamentale din Mali, în cadrul Misiunii Uniunii Europene de instruire în 
acest stat de pe continentul african (EUTM Mali). Astfel, ţara noastră ar urma să 
contribuie, cel puţin până în anul 2020, la eforturile internaţionale de consiliere 
în domeniul instruirii pentru Forţa comună a G5 Sahel, grup din care fac parte: 
Mauritania, Burkina Faso, Mali, Niger şi Ciad. 

EUTM Mali răspunde 
necesităţilor operaţionale 
ale Forţelor Armate 
Maliene prin: oferirea 
unui sprijin pentru instruire 
în beneficiul Forţelor 
Armate Maliene; instruire 
şi consiliere privind 
comandarea şi controlul, 
lanţul logistic şi resursele 
umane, precum şi 
instruire privind dreptul 
internaţional umanitar, 
protecţia civililor şi drepturile 
omului. La fel, contribuie, 
la solicitarea guvernului 
malian şi în colaborare cu 
MINUSMA, la procesul de 
dezarmare, demobilizare 
şi reintegrare încadrat 
în Acordul de Pace, prin 
organizarea şedinţelor de 
instruire, pentru a facilita 
reconstrucţia Forţelor 
Armate Maliene inclusiv. 

Totuşi, o ciocnire de acest gen a avut loc în noaptea 
din 23 spre 24 februarie curent, când centrul de instrui-
re Koulikoro, acolo unde activează militarii noştri, a fost 
atacat de insurgenţi cu ajutorul a două autovehicule în-
cărcate cu exploziv. În urma deflagraţiei unui automobil, 
au fost răniţi doi soldaţi malieni (sursa http://eutmmali.
eu/press-release/). Personalul care face parte din EUTm 
mali nu a avut de suferit.  

Al doilea ofiţer moldovean, maiorul-medic vadim 
ciuhrii, este lider de echipă în cadrul serviciului de ur-
genţă, a subunităţii medicale roLE 2 şi, potrivit funcţiei, 
se ocupă de acordarea asistenței medicale urgente efec-
tivului bazei militare, la necesitate. La întrebarea dacă a 
fost implicat la acordarea ajutorului medical militarilor 
răniţi în explozia din Koulikoro, mi-a răspuns că este 
o informaţie strict confidenţială. dumnealui ne-a mai 
relatat că, de câteva luni, se află într-un efort continuu 
pentru a demonstra profesionalism în domeniul său de 
activitate.

Amintim că EUTm mali şi-a 
deschis porţile pentru ţara noastră 
anul trecut, iar mandatul ofiţerilor 
detaşaţi în misiune durează 6 luni.

Căpitan Inga RaDVan
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rezoluțiilor oNU, în special rezoluția 2085 a 
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Zeiţa tirului sportiv moldovenesc
Sau femeia care învaţă militarii să ţintească cu precizie

Nu a fost dragoste la prima vedere şi nici vreo dorință 
ascunsă din copilărie, darămite vreun gând că acea 

zi îi va scrie destinul pentru întreaga viață: ”A venit fratele 
unei colege de clasă și ne-a întrebat dacă vrem să împușcăm. 
“De ce nu?”, am zis. Prima dată am luat o armă în mână - un 
pistol și am împușcat. Nu mi-a plăcut. La plecare, antrenorul 
ne-a întrebat cine și cu ce se ocupă. Eu tăceam. Colegele m-au 
trădat, au zis că doar eu fac atletică ușoară. Atunci antreno-
rul a insistat să vin la antrenamente și să încerc arma”.

A încercat şi a rămas în domeniu. Tirul sportiv a cuce-
rit-o până în măduva oaselor, dar pentru că acesta nu-i fura 
din efort atât de mult ca precedenta activitate, svetlana juca 
fotbal cu băieții: ”La început eram acceptată cu scepticism, 
iar după mai multe victorii ale echipei din care eram par-
te, chiar și cei mai vehemenți (misogini) băieți mă doreau în 
echipa lor”.

Perseverența şi rezistența, însuşite probabil de la tatăl 
şi frații mari, care munceau în structurile de forță, dar şi 

iscusința de a prinde rapid tot ce e nou, îi aduc la scurt timp, 
mai exact, la doar un an de la primul antrenament, titlurile 
de candidat în maeştri ai sportului şi de campioană dosA-
AF a Uniunii sovietice la tir sportiv printre junioare. 

Urmează o nouă bătălie pentru svetlana. Pe de o par-
te, antrenorii o implicau în competiții şi se străduiau s-o 
mențină ca sportivă profesionistă, pe de altă parte, con-
ducătorii fabricii de confecții, unde svetlana a început să 
muncească la insistența mamei, după terminarea şcolii, îşi 
puneau mari speranțe în talentata cusătoreasă: ”Când mi-
am croit și cusut propriul mantou, șefa mea a rămas șocată și 
a insistat să merg la colegiul de specialitate”. 

E uşor de ghicit care din cele două activități şi-au conti-
nuat victorios drumul. cu atât mai mult că trăgătoarea mol-
doveană primeşte ofertă de a deveni instructor la centrul 
de pregătire a specialiştilor pentru Armata Națională. de 
atunci, a experimentat diverse vocaţii: trăgaci, antrenor de 
copii şi adulți, a făcut şi muncă de secretariat. 

n Ceea ce o deosebeşte pe Svetlana Mokreeva  
de alte femei este meseria faţă de care păstrează o pasiune  
şi o dedicaţie de invidiat timp de 40 de ani. 

Alexandru, pensionar: 
- Nu are ce face femeia cu ocupaţii de astea, se 
apucă de toată treaba bărbătească. Să nască și 
să crească copii este treaba femeii.

şi aşa cum printre militari există încă păreri 
diferite despre idea de a lua lecții de trageri de 
la o femeie, aşa şi în societatea civilă:

opinii

tania, studentă: 
- Mi-ar plăcea și mie să știu să 
împușc, însă, doar așa, pentru 
mine. Să faci meserie în domeniu 
e un adevărat act de curaj.

Andrei, muncitor: 
- Ehe, să am așa soție, aș trăi cu 
frica în sân (râde). De fapt, în ziua 
de azi, e bine să știi să te aperi, 
pentru că nimeni nu îți va lua 
apărarea.

ca țintaş, a flirtat şi s-a împrietenit cu mai multe tipuri 
de arme, implicit cu puşca supranumită ”sveta”, care este una 
foarte bună şi împuşcă cu exactitate, chiar dacă e mai compli-
cată la încărcare, afirmă dânsa: ”Nu am o armă sau o distanță 
preferată. În schimb, știu sigur că nu-mi place arma de vână-
toare, poate din motiv că e legată de împușcarea animalelor”.

ca antrenor, a învățat secretele armelor de foc sute de co-
pii şi tineri: ”La lecții nu ne limităm doar la însușirea armelor 
pneumatice, împușcăm și din pistolul TT, iar în anumite zile, ca 
de sărbătoare, dezasamblăm și asamblăm armele, le curățăm 
- în așa fel copiii nu simt nevoia să stea doar în fața compute-
relor sau telefoanelor, ci practică cu plăcere acest sport”. mai 
mult, unii dintre elevi, prin prisma pasiunii față de arme, 
au îndrăgit profesia de militar. Alții au ajuns personalități 
integre, de succes, cum ar fi subofițerul Ecaterina raileanu, 
care a devenit maestru în sport de talie internațională şi cu 
siguranță va reuşi să se manifeste, mărturiseşte cu încredere 
svetlana mokreeva: ”Sportivii cu perspectivă trebuie susținuți, 
așa cum se întâmplă, implicit, în Europa. Acolo, dacă un tânăr 
se remarcă printr-un talent, cei din jurul lui investesc ca acesta 
să atingă cote înalte. În timp ce eu lucrez încă cu tehnică din 
perioada sovietică. Or aceasta cedează cu mult în fața celei oc-
cidentale”.

În schimb, ne putem lăuda şi mândri cu instructorul de 
tir sportiv şi în instrucția focului, svetlana mokreeva. Ea ştie 
ce şi cum spune, cunoaşte excelent domeniul şi e atentă la de-
talii, au apreciat experții americani la unul din antrenamen-
tele de foc în mişcare, la care a fost prezentă şi dumneaei.

de fapt, eroina noastră s-a remarcat nu numai ca un ex-
pert tehnic în instrucția focului, ci şi ca psiholog talentat. În 
timpul lecțiilor individuale cu studenții săi, dânsa simte până 
şi felul în care respiră aceştia şi neapărat găseşte cuvintele po-
trivite pentru a-i ajuta să depăşească orice nelinişte: ”Am citit 
mult și am fost atentă la fiecare mișcare a elevilor mei. Astfel, 
am reușit să-i înțeleg mai bine”.

Înțelegerea domneşte şi în colaborarea cu militarii Ar-
matei Naționale încă din 2010, an în care aceştia au înce-
put să beneficieze de îndrumarea svetlanei mokreeva. deşi, 
în anumite cazuri, antrenorul de genul feminin întâmpină 
o rezistență de percepție din partea unor bărbați militari. 
situația se schimbă uşor după câteva lecții demonstrative şi 
succese comparabile ale noilor învățăcei la susținerea testări-
lor. Astăzi, instrucția focului devine incompletă fără prezența 
doamnei svetlana: ”Militarii începători însușesc intuitiv și 
după o perioadă realizează de ce trebuie să ții pistolul într-un 
fel și nu altul, iar cei cu experiență învață prin explicații logice, 
comparații. De fapt, în multe din cazuri e vorba de bariere psi-
hologice, cum ar fi zgomotul puternic și distanța. De aceea, am 
propus să fie micșorată distanța de tragere la 15 m, cel puțin 
pentru o perioadă de un an. Aceste schimbări le vor da mai 
multă încredere militarilor”.

Printre alte recomandări sugerate de instructor sunt orga-
nizarea militarilor în grupuri mici şi antrenamente permanen-
te la instrucția focului, unde militarii iau cunoştințe corecte 
despre arme, îşi dezvoltă deprinderi de ochire şi tragere cu 
precizie, cât şi o atitudine profesională față de domeniu. 

strict bărbătească sau nu, meseria de trăgaci, de instruc-
tor la tir, pe svetlana mokreeva o face fericită. Ea trăieşti prin 
această muncă şi este o perfecționistă în tot ce face, fapt pentru 
care este răsplătită prin apreciere şi succesele învățăceilor săi.

Liuba VICOL

Oastea Moldovei22
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Zeiţa tirului sportiv moldovenesc
Sau femeia care învaţă militarii să ţintească cu precizie
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iscusința de a prinde rapid tot ce e nou, îi aduc la scurt timp, 
mai exact, la doar un an de la primul antrenament, titlurile 
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Urmează o nouă bătălie pentru svetlana. Pe de o par-
te, antrenorii o implicau în competiții şi se străduiau s-o 
mențină ca sportivă profesionistă, pe de altă parte, con-
ducătorii fabricii de confecții, unde svetlana a început să 
muncească la insistența mamei, după terminarea şcolii, îşi 
puneau mari speranțe în talentata cusătoreasă: ”Când mi-
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- Mi-ar plăcea și mie să știu să 
împușc, însă, doar așa, pentru 
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apărarea.
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foarte bună şi împuşcă cu exactitate, chiar dacă e mai compli-
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doamnei svetlana: ”Militarii începători însușesc intuitiv și 
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hologice, cum ar fi zgomotul puternic și distanța. De aceea, am 
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te la instrucția focului, unde militarii iau cunoştințe corecte 
despre arme, îşi dezvoltă deprinderi de ochire şi tragere cu 
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armata şi societatea

Putem trăi fără teatru? sigur! dar cum?.. răspunsuri pu-
tem auzi diferite, contradictorii - de la pasiune până la 

apatie. Și dincolo de asta, e îmbucurător, cel puțin, că nu se 
pune întrebarea: avem nevoie de teatru sau nu? Aşa, cum se 
mai întâmplă în cazul Armatei Naționale.

dacă ar fi întrebați actorii (unii deja au fost întrebați) 
despre necesitatea armatei, aceştia, fără echivoc, ar răspun-
de în favoarea structurii militare, atât cei care au trecut prin 
coridoarele unităților militare, cât şi cei care, tangențial, 
s-au intersectat cu ea. 

Astfel, drept recunoştință, din respect sau dintr-un in-
teres reciproc, anumite teatre din republică au manifestat 
receptivitate față de inițiativa Armatei Naționale ca militarii 
să beneficieze de bilete gratuite la spectacolele lor. E vorba 
de Teatrul Naţional „mihai Eminescu”, Teatrul republican 
„Luceafărul”, Teatrul dramatic rus de stat „A.P. cehov”, 
Teatrul de revista “Ginta Latină”, Teatrul Naţional de operă 
şi Balet “maria Bieşu” din chişinău, Teatrul Naţional „vasi-
le Alecsandri” din Bălți şi Teatrul muzical - dramatic ”B.P. 
haşdeu” din cahul.

La teatru! Şi nu doar spectatori...
27 martie – Ziua Mondială a Teatrului Un bilanț cantitativ arată că pe parcursul anului 2018 şi în 

primul trimestru al anului 2019, aproximativ 3000 de militari 
au vizionat peste 150 de spectacole şi concerte, ne-a informat 
locotenent-colonel Nicolae mardari, şef serviciul educație ci-
vică şi tradiții militare, J7 direcție instruire întrunită şi doc-
trine. sursa citată a completat că prioritar se acordă aceste 
posibilități militarilor în termen, dar la fel de mult se menține 
interesul față de teatru în rândul militarilor prin contract şi 
al funcționarilor Armatei Naționale: ”Uneori e bătălie pentru 
locuri, noi fiind nevoiți să limităm pe unii, în favoarea altora”. 
Printre preferate sunt simfoniile, opera şi concertele mai spe-
ciale, cum a fost, de exemplu, cel de muzică chineză, a speci-
ficat ofițerul responsabil de tradiţii.

selectarea beneficiarilor este transparentă, după princi-
piul “primul venit-primul servit”, iar avizele despre ofertele 
teatrelor sunt publicate în rețelele interne ale armatei. 

Un pic mai degajată este distribuirea biletelor pentru Fi-
larmonica Națională ”s. Lunchevici”, dar instituția e şi cea 
mai generoasă la acest capitol - câte 20-50 de locuri la anu-
mite spectacole. “E firesc că muzica clasică nu e pe gustul tu-
turor, dar gustul se formează, de aceea considerăm oportună 
această șansă, în special pentru ostași”, opinează directorul 
Filarmonicii, svetlana Bivol.

Aşadar, în fiecare săptămână, cel puțin la unul din spec-
tacolele din capitală, Bălți sau cahul, putem vedea printre 
spectatori câte un grup de tineri în ținută militară. cei din 
urmă sunt bucuroşi că se detaşează de rutina de cazarmă şi 
că îşi lărgesc orizontul de cunoaştere în domeniul culturii. 
cine ştie, poate cineva dintre ei ajunge să devină fan al bale-
tului, al simfoniei, al muzicii populare din alte țări sau chiar 
să se facă actor?

de altfel, 30 de soldați din Batalionul de Gardă ”au gus-
tat” din meseria de actor acum câteva luni, când au jucat rolul 
ostaşilor egipteni în spectacolul ”Aida”, pe scena Teatrului de 
operă şi Balet. A fost o experiență unică, cu emoții profunde, 
dar insesizabile la prima vedere, pentru că, în timpul celor trei 
repetiții, tinerii au învățat să păşească cu încredere, să se auto-
controleze emoțional şi să-şi ducă misiunea la bun sfârşit, aşa 
cum o fac pe poligon sau pe platoul de instruire militară.

Actoria este o provocare pentru generațiile actuale de 
ostaşi, însă nu şi pentru cei de acum 15 ani, pentru că Arma-
ta Națională a avut propriul teatru. “Era o perioadă frumoa-
să, când spectatorul şi, pe alocuri, actorul militar, primea cu 
admirație artiştii renumiți din țară în propriul lăcaş al culturii”, 
îşi aminteşte ultimul director al Teatrului Armatei Naţionale, 
victor ignat. din lipsa surselor financiare, acesta a fost lichidat 
încă în 2006. de atunci, alternative de acest gen pentru militari 
nu au existat.

de aceea, nu e de mirare că, odată cu deschiderea teatre-
lor spre colaborare, numărul doritorilor de a viziona specta-

n “Ce este teatru? Vă place la teatru?” Printre răspunsurile 
verbale afirmative ale soldaţilor, am primit şi o ridicătură din 
umeri, o privire ezitantă, semn că teatrul e un subiect ”tabu” 
pentru ei. E firesc, mi-am zis, că o situaţie similară domneşte şi 
în mediul civil. În goană după muncă, după bani, din cauza 
distanţei sau a altor impedimente, teatrul este un Aisberg pentru 
unii cetăţeni. 

Militarii Armatei Naţionale 
beneficiază de bilete gratuite la 
spectacolele jucate la  Teatrul 
Naţional „Mihai Eminescu”, 
Teatrul Republican „Luceafărul”, 
Teatrul Dramatic Rus de Stat 
„A.P. Cehov”, Teatrul de Revista 
“Ginta Latină”, Teatrul Naţional 
de Operă şi Balet “Maria Bieşu” 
din Chişinău, Teatrul Naţional 
„Vasile Alecsandri” din Bălţi şi 
Teatrul Muzical -  
Dramatic ”B.P. Haşdeu”  
din Cahul.

cole este în creştere atât în rândul militarilor în termen, cât 
şi în rândul celor prin contract sau funcționari ai Armatei 
Naționale. situația vorbeşte deja nu numai despre o plă-
cere de a primi ceva în dar, dar şi despre dorința acestora 
de a se culturaliza, a-şi forma o percepție adecvată despre 
alt mediu, decât cel militar, a-şi diversifica cunoştințele 
despre teatru, actori, opere de artă etc şi, într-un final, de 
a-şi degaja creierul şi sufletul. or, militarul ca furnizor de 
linişte, siguranţă, pace, are nevoie el însuşi, periodic, de a 
trăi aceste stări. respectiv, dorința noastră e ca aceste so-
licitări să fie satisfăcute şi în viitor, conchide locotenent-
colonelul mardari.

se pare că dorințele se materializează. În ultima peri-
oadă, ofertele teatrelor sunt tot mai multe, se conturează şi 
noi forme de colaborări, iar militarii prezenți în sală sunt 
evidențiați ca spectatori speciali. de ziua mondială a Tea-
trului, instituţiile de artă şi directorii lor au primit medalia 
„Pentru colaborare” din partea ministerului Apărării.

Ei bine, teatrul este un important contribuitor la cul-
turalizarea militarilor din Armata Națională, dar nu sin-
gurul. În aceeaşi listă sunt incluse bibliotecile, muzeele ş.a. 
despre colaborarea cărora vom afla în alte articole. 

spre final, ținem să spunem La mulți Ani tuturor Teatre-
lor din țară! militarii să retrăiască împreună cu actorii diver-
se scene de teatru, pe care să le îndrăgească, vorba lui oscar 
Wilde, iar scenele de război să fie doar istorie (utopie).

Liuba VICOL
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814 locuinţe  
la dispoziţia cadrelor militare

Articolul 21. 
Locuinţele de serviciu 
(1) Locuinţele de serviciu se acordă persoanelor şi 

membrilor familiilor lor dacă nu deţin o locuinţă în 
proprietate în aceeaşi unitate administrativ-teritori-
ală la momentul încheierii contractului de locaţiune. 
obţinerea de către persoană a altei locuinţe constituie 
temei pentru rezilierea contractului de locaţiune. 

(2) Lista funcţiilor şi profesiilor ce oferă dreptul 
de a primi locuinţă de serviciu este stabilită de către 
Guvern, dacă legislaţia nu prevede altfel. 

(3) Folosirea locuinţelor de serviciu se efectuează 
în temeiul contractului de locaţiune încheiat în condi-
ţiile cap. viii. 

(4) dacă după expirarea termenului de valabilitate 
a contractului de muncă raporturile de muncă între 
angajator şi locatar au fost prelungite prin alt con-
tract de muncă, locatarului locuinţei de serviciu i se 
păstrează dreptul de a prelungi termenul de valabilitate 
a contractului de locaţiune pe durata noului contract 
de muncă. 

(5) Încăperile locuibile finanţate din alte surse 
decât cele din bugetele de stat sau locale sunt incluse/
excluse în/din locuinţele de serviciu prin decizie a 
organului respectiv al administraţiei publice locale sau 
centrale, la propunerea proprietarului locuinţelor. 

(6) Locuinţele de serviciu pentru persoanele din 
sistemul naţional de apărare sunt administrate de către 
autoritatea administraţiei publice centrale competente, 
iar normele speciale de acordare a locuinţelor de servi-
ciu acestor persoane se aprobă de către Guvern. 

(7) Locuinţele de serviciu construite sau procurate 
din sursele bugetelor de stat sau locale nu pot fi înstrăi-
nate sau trecute la alt tip de locuinţe.

(8) Norma suprafeţei locuibile pentru fiecare 
persoană în locuinţa de serviciu este egală cu norma 
stabilită pentru locuinţele sociale. 

Articolul 22. 
Evacuarea din locuinţele de serviciu 
(1) după expirarea termenului de valabilitate a 

contractului de locaţiune a locuinţei de serviciu, loca-
tarul şi membrii familiei sale, precum şi foştii membri 
ai familiei trebuie să elibereze locuinţa în termen de 
până la 3 luni, în caz contrar ei urmează să fie evacuaţi 
pe cale judiciară. 

(2) Nu pot fi evacuaţi în decursul a 3 ani din locu-
inţele de serviciu fără acordarea altei locuinţe persoa-
nele care nu dispun de locuinţă pe teritoriul republicii 
moldova şi care: 

a) au devenit persoane cu dizabilităţi severe, accen-
tuate sau medii în legătură cu exercitarea atribuţiilor 
de serviciu; 

b) au atins vârsta de pensionare şi locuiesc singure 
în locuinţa de serviciu; 

c) sunt membri ai familiei angajatului căruia i-a 
fost acordată locuinţa de serviciu şi care a decedat în 
legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

d) sunt persoane singure care locuiesc împreună 
cu copiii minori. 

(3) Persoanele care, în baza prevederilor alin. (2),  
vor continua să locuiască în locuinţele de serviciu 
după expirarea termenului de valabilitate a contrac-
tului de locaţiune a locuinţei de serviciu urmează să 
încheie cu proprietarul locuinţei un nou contract de 
locaţiune.

Capitolul III, 
LEGE Nr. 75  din  30.04.2015 cu privire la locuinţe
LOCUINŢELE DE SERVICIU ŞI FOLOSIREA ACESTORA

doar în ultimii trei ani, ministerul Apărării a pus la dis-
poziţia militarilor pe contract 814 locuinţe de serviciu.

 cel mai recent proiect de acest gen s-a finalizat în luna 
decembrie 2018 cu repartizarea a 335 de locuinţe de servi-
ciu militarilor Armatei Naţionale în complexul locativ de 
pe strada Nicolae Testemiţanu, 3 din chişinău. Acesta dis-
pune de locuinţe cu 1, 2 şi 3 odăi, ce  cuprind suprafeţe în-
tre 35 m2 şi 80 m2. Unităţile locative au finisajele şi dotările 
necesare, inclusiv bloc sanitar, contoare, cazane de încălzi-
re autonomă, aragazuri.  construcţia  blocului a demarat 
în luna ianuarie 2017 şi a făcut parte dintr-un proiect de 
Parteneriat public-privat (hotărârea de Guvern  nr. 877 
din 22.12.2015). Apartamentele  au fost oferite militarilor 
în conformitate cu Legea Nr. 75 din 30.04.2015 cu privire 
la locuinţe (http://lex.justice.md/md/358764/). 

Anterior, în perioada 2016-2018, alte 479 de familii ale 
militarilor prin contract ai Armatei Naţionale din garnizoa-
nele chişinău, cahul şi Bălţi au fost asigurate cu locuinţe 
de serviciu.

Potrivit ministrului Apărării, Eugen sturza, în următorii 
ani se planifică construcția altor 600 de locuințe de serviciu 
pentru ofiţeri, sergenţi şi soldaţi. La fel, ministrul Apărării 
a menţionat că protecţia socială a militarilor, prin aplicarea 
Programului „Prima casă”, acordarea indemnizațiilor pen-
tru chirie şi oferirea apartamentelor de serviciu, reprezintă 
o prioritate pentru conducerea instituţiei de apărare. 

Amintim că locuinţele acordate de ministerul Apărării 
angajaţilor săi nu pot fi cumpărate, nici vândute de către 
chiriaşi. 

Căpitan Inga RaDVan

335
de locuinţe 

de serviciu militarilor 
Armatei Naţionale 1, 2 şi 3 odăi
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între 
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Evacuarea din locuinţele de serviciu 
(1) după expirarea termenului de valabilitate a 

contractului de locaţiune a locuinţei de serviciu, loca-
tarul şi membrii familiei sale, precum şi foştii membri 
ai familiei trebuie să elibereze locuinţa în termen de 
până la 3 luni, în caz contrar ei urmează să fie evacuaţi 
pe cale judiciară. 

(2) Nu pot fi evacuaţi în decursul a 3 ani din locu-
inţele de serviciu fără acordarea altei locuinţe persoa-
nele care nu dispun de locuinţă pe teritoriul republicii 
moldova şi care: 

a) au devenit persoane cu dizabilităţi severe, accen-
tuate sau medii în legătură cu exercitarea atribuţiilor 
de serviciu; 

b) au atins vârsta de pensionare şi locuiesc singure 
în locuinţa de serviciu; 

c) sunt membri ai familiei angajatului căruia i-a 
fost acordată locuinţa de serviciu şi care a decedat în 
legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

d) sunt persoane singure care locuiesc împreună 
cu copiii minori. 

(3) Persoanele care, în baza prevederilor alin. (2),  
vor continua să locuiască în locuinţele de serviciu 
după expirarea termenului de valabilitate a contrac-
tului de locaţiune a locuinţei de serviciu urmează să 
încheie cu proprietarul locuinţei un nou contract de 
locaţiune.

Capitolul III, 
LEGE Nr. 75  din  30.04.2015 cu privire la locuinţe
LOCUINŢELE DE SERVICIU ŞI FOLOSIREA ACESTORA

doar în ultimii trei ani, ministerul Apărării a pus la dis-
poziţia militarilor pe contract 814 locuinţe de serviciu.

 cel mai recent proiect de acest gen s-a finalizat în luna 
decembrie 2018 cu repartizarea a 335 de locuinţe de servi-
ciu militarilor Armatei Naţionale în complexul locativ de 
pe strada Nicolae Testemiţanu, 3 din chişinău. Acesta dis-
pune de locuinţe cu 1, 2 şi 3 odăi, ce  cuprind suprafeţe în-
tre 35 m2 şi 80 m2. Unităţile locative au finisajele şi dotările 
necesare, inclusiv bloc sanitar, contoare, cazane de încălzi-
re autonomă, aragazuri.  construcţia  blocului a demarat 
în luna ianuarie 2017 şi a făcut parte dintr-un proiect de 
Parteneriat public-privat (hotărârea de Guvern  nr. 877 
din 22.12.2015). Apartamentele  au fost oferite militarilor 
în conformitate cu Legea Nr. 75 din 30.04.2015 cu privire 
la locuinţe (http://lex.justice.md/md/358764/). 

Anterior, în perioada 2016-2018, alte 479 de familii ale 
militarilor prin contract ai Armatei Naţionale din garnizoa-
nele chişinău, cahul şi Bălţi au fost asigurate cu locuinţe 
de serviciu.

Potrivit ministrului Apărării, Eugen sturza, în următorii 
ani se planifică construcția altor 600 de locuințe de serviciu 
pentru ofiţeri, sergenţi şi soldaţi. La fel, ministrul Apărării 
a menţionat că protecţia socială a militarilor, prin aplicarea 
Programului „Prima casă”, acordarea indemnizațiilor pen-
tru chirie şi oferirea apartamentelor de serviciu, reprezintă 
o prioritate pentru conducerea instituţiei de apărare. 

Amintim că locuinţele acordate de ministerul Apărării 
angajaţilor săi nu pot fi cumpărate, nici vândute de către 
chiriaşi. 

Căpitan Inga RaDVan

335
de locuinţe 

de serviciu militarilor 
Armatei Naţionale 1, 2 şi 3 odăi

suprafeţe 
între 

35 m2 şi 80 m2 
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