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mircea snegur, primul preşedinte al republicii moldova:

„Proiectele benefice pentru ţară 
se datorează colaborării cu NATO 
în cadrul Parteneriatului pentru Pace”
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În contextul crizelor din Europa 
de sud-Est, cît și din alte zone 

ale lumii, NATO, în anii ‘90, a înce-
put să acorde o atenţie majoră rolu-
lui său posibil  în gestionarea crize-
lor și menținerea păcii, în susținerea 
acțiunilor de menținere a păcii, sub 
egida Organizației Națiunilor Unite.

La reuniunea la nivel înalt a șefilor 
de stat și de guvern ai țărilor membre 
NATO, din ianuarie 1994, care are loc la 
Bruxelles, se confirmă faptul că Alianța 
Atlanticului de Nord și-a dovedit forța, 
demonstrînd angajamentul pentru un 
parteneriat transatlantic impunător în-
tre America de Nord și Europa, care se 
accentua prin responsabilitate sporită în 
probleme de apărare. 

Inițiativa de aderare la programul 
parteneriatului a fost înaintată statelor 
participante la Consiliul de Coopera-
re Nord-Atlantic (NACC) și, respectiv, 
statelor invitate care au fost prezente  la 
Conferința pentru securitate și Coope-
rare în Europa.

Principalul obiectiv al Parteneriatului 
pentru Pace este edificarea cooperării și 
stabilităţii prin interoperabilitatea dintre 
statele partenere și NATO. se urmăresc 
obiective în procesul de creștere a trans-
parenţei, în procesul de planificare și do-
tare, asigurarea controlului democratic al 
forţelor armate, dezvoltarea interoperabi-
lităţii forţelor și structurilor  de comandă,  
creșterea capacităţilor de participare la  
operaţiuni de menţinere  a  păcii.

Documentul-invitație, cît și docu-
mentul-cadru au fost înaintate de către 
șefii de stat și de guvern, participanți la 
reuniunea Consiliului Nord-Atlantic, la 
aceeași întrunire din 10-11 ianuarie 1994.

Conducerea statelor participante la 
reuniune avea să declare că: „Noi, șefii 
de stat și de guvern ai țărilor membre 
ale Alianței Nord-Atlantice, bazîndu-ne 
pe parteneriatul strîns și de lungă durată 
între America de Nord și aliații din Eu-
ropa, ne angajăm să intensificăm securi-
tatea și stabilitatea în întreaga Europă. 

se confirma în invitație că acest pro-
ces este un program practic, care urma 
să transforme relația dintre NATO și 

statele participante, depășind dialogul 
și cooperarea în crearea unui parteneriat 
real – un Parteneriat pentru Pace. 

Invitația de participare la Parteneri-
atul pentru Pace a fost acceptată la acel 
moment de către 27 de țări. Activitățile, 
care aveau să fie acceptate de către fieca-
re țară-partener, urmau să fie evidențiate 
în Programul Individual de Parteneriat, 
dezvoltat în comun.

statele partenere, care au subscris 
la acest document-cadru, își asumau 
obligațiunea de a colabora cu Organizația 
Tratatului Atlanticului de Nord, respect-
înd facilitarea transparenței în plani-
ficarea apărării naționale și procesele 
bugetare; asigurarea controlului demo-
cratic al forțelor de apărare;  menținerea 
capacității și disponibilității de a con-
tribui, în funcție de considerentele 
constituționale, la operațiuni sub au-
toritatea ONU și/sau responsabilitatea 
CsCE;  dezvoltarea relațiilor militare de 
cooperare cu NATO, în scopul planifică-
rii, instruirii și exercițiilor comune pen-
tru consolidarea capacității de a efectua 
misiuni de menținere a păcii, cercetare 
și salvare, operațiuni umanitare și alte 
acțiuni care pot fi ulterior convenite; 
dezvoltarea, pe termen lung, a forțelor 
care sînt într-o măsură mai mare apte să 
opereze cu cele ale membrilor Alianței 
Nord-Atlantice.

Prima țară, care a semnat documen-
tul-cadru de aderare la Programul Parte-
neriat pentru Pace, a fost România. Deja, 
în 1994, armata României participa la 70 
de activităţi, în acest cadru de partene-
riat, iar peste un an numărul acestora 
depășea cifra de 240 activități.

Ideea apariției acestui program a fost 
lansată, pentru prima dată, de către ge-
neralul John M. shalikashvili. După cum 
se menționează în ghidul informativ al 
Organizației Tratatului Atlanticului de 
Nord, necesitatea lansării iniţiativei a 
apărut în urma evenimentelor din Euro-
pa, de la începutul anilor ‘90, care s-au 
soldat cu încheierea războiului rece și 
extinderea misiunii NATO (apărare co-
lectivă, prevenirea conflictelor și mana-
gementul crizelor) în întreaga Europă. 

Conform acestor inițiative, PpP 
urma să prezinte un cadru de cooperare 
militară între statele aliate și cele parte-
nere ale NATO, care ulterior avea să în-
sumeze 56 de membri, cuprinzînd ţări 
din Europa Centrală și de Est, Caucaz și 
Asia Centrală. 

Pentru fiecare perioadă de doi ani 
este semnat cu fiecare stat în parte un 
Program Individual de Parteneriat 
(IPP), programul conține scopurile po-
litice; resursele puse la dispoziție; obiec-
tivele ce cuprind diferite domenii de co-
operare; activitățile specifice. Cerințele 
și prioritățile specifice pentru un stat 
aparte sînt incluse în lista de (activități) 
priorități din Programul de Lucru al Par-
teneriatului (PWP). Această diferențiere 
a necesităților și situațiilor este impor-
tantă pentru a determina și identifica 
formele și modalitatea de cooperare care 
corespund subiectului în cauză. Progra-
mul de lucru menționat anterior cuprin-
de un larg spectru de activități pe diferite 
domenii. IPP-ul poate fi revizuit anual. 

Un mecanism important al Parte-
neriatului este Procesul de Planificare 
și Revizuire a Parteneriatului (PARP). 
El reprezintă principalul mijloc al PpP 
pentru promovarea interoperabilităţii și 
este menit să asigure o bază pentru iden-
tificarea și evaluarea forţelor și capacită-
ţilor care pot fi puse la dispoziţie, pentru 
instruirea internaţională, participarea la 
exerciţii și operaţiuni multinaţionale. 

La summit-ul de la Lisabona, în  2010,  
ca  urmare  a  iniţiativelor de dezvoltare 
a unui parteneriat mai eficient și flexibil, 
liderii statelor au decis să aprofundeze 
cooperarea  în  cadrul  parteneriatului,  
deschizînd  instrumentele  PpP tuturor  
partenerilor Euro-Atlantici, ţărilor par-
ticipante în cadrul  Dialogului  Medite-
ranean  și Iniţiativei  Cooperării  de  la  
Istanbul, precum și celorlalți parteneri.

La această reuniune, șefii de state 
și de guverne au aprobat Noul Concept 
strategic al Alianţei, care evidenţiază 
securitatea Colectivă ca una dintre mi-
siunile-cheie ale NATO. În acest con-
text, aliaţii au decis asupra reformării 
procesului de colaborare cu partene-

Parteneriat pentru Pace (scurt istoric)
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rii, prin stabilirea unui Meniu 
Unic de cooperare a Partene-
riatului (PCM), mecanism ce 
cuprinde toate planurile de 
colaborare cu partenerii, fiind 
axat asupra intensificării ori-
entării strategice a colaborării, 
prin intermediul unei evaluări 
calitative și eficiente a activită-
ţilor de cooperare desfășurate 
împreună cu partenerii, care 
beneficiază de un Program de 
conlucrare cu NATO.

La 16 martie 1994, Repu-
blica Moldova a depus, la se-
diul Alianței Nord-Atlantice, 
la Bruxelles, documentul de 
prezentare a țării noastre pen-
tru aderare la programul Par-
teneriat pentru Pace. Astfel, 
țara noastră devenea al 12-lea 
stat membru al acestui program 
important pentru securitatea 
internațională și cea europeană. 
Actul  a fost urmat de semnarea 
de către președintele statului 
nostru a documentului-cadru, 
în timpul vizitei la Cartierul ge-
neral NATO, la Bruxelles, unde 
are loc prima întrevedere a Pre-
ședintelui Republicii Moldova 
cu secretarul general NATO. 

În documentul de prezenta-
re, care conținea șase puncte, se 
menționa că țara noastră susţine 
eforturile ţărilor aliate, în sco-
pul lărgirii cooperării reciproc 
avantajoase în Europa, și-își 
asuma responsabilităţi confor-
me documentului-cadru, con-
siderînd programul Parteneriat 
pentru Pace drept garanţie a 
consolidării securităţii și stabi-
lităţii, pe continent, și pornește 
de la premisa că participarea 
la program presupune crearea 
unor condiţii de securitate și de 
creștere a capacităţii defensive a 
statului nostru.

Colonel Vitalie CIOBANU, 
doctor în ştiinţe istorice
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Un „Parteneriat” durabil prin realizări
Derularea cu succes a tuturor activi-

tăţilor, sub egida Programului Par-
teneriat pentru Pace, este, cu certitudine, 
o bună ocazie să afirmăm, sus şi tare, că 
Republica Moldova, la 16 martie 1994, 
după aproximativ 3 luni de negocieri, 
a fost printre primele state din lume şi 
primul – după Ţările Baltice – din spa-
ţiul ex-URss care a aderat la Programul 
Parteneriatul pentru Pace. Este o consta-
tare a faptelor, la care ar fi bine să aplece 
urechea acei care şi-au făcut un obicei 
tendenţios de a învinui de toate relele 
conducerea din acea perioadă a Repu-
blicii Moldova.

Departe de mine e gîndul că în Ar-
mata naţională toate activităţile sînt 
realizate de o manieră care nu lasă loc 
pentru perfecţiune. Totuşi, cînd privim 
critic lucrurile din sistemul militar, este 
necesar să conştientizăm şi alte adevă-
ruri. Pregătirea militarilor noştri,  în 
toată această perioadă, a fost marcată 
de multe incertitudini. Mai bine zis, 
realizările militarilor au fost sub unele 
aşteptări, dar mult peste  alocaţiile bu-
getare pentru instituţia apărării. Şi aici, 
evident, şi-au spus cuvîntul din plin ac-
tivităţile Parteneriatului, la care milita-
rii moldoveni au evoluat de la statutul 
de observatori pînă la responsabilitatea 
pentru implementarea obiectivelor în 
armatele altor ţări.  

Cei 20 de ani de Parteneriat au fost 
şi un imbold (o provocare de creaţie) 
pentru a  face o trecere în revistă a unor 
activităţi şi realizări care vin cu accente 
benefice nu doar pentru armată, dar şi 
pentru ţara noastră, pentru fiecare lo-
cuitor în parte. Partener de proiect  este 
Centrul de informare şi Documentare 
privind nATO în Moldova, iar rezulta-
tul acestei cooperări este această ediţie 
specială a revistei „Oastea Moldovei”.

Calendarul evenimentelor indică 
faptul că luna martie este una specială 
pentru armată. 

Pe 8 martie 2004, la 10 ani de la ade-
rarea la  Programul Parteneriat pentru 
Pace, pe Aeroportul internaţional Chi-
şinău, sosea din misiune primul con-
tingent de genişti din irak, după care au 
urmat altele cinci, cu cantităţi imense de 
obiecte explozibile neutralizate.

Pe 8 martie 2014, la 20 ani ai Partene-
riatului, de pe acelaşi aeroport, în premi-
eră, demara misiunea contingentului de 
pacificatori ai Armatei naţionale a Re-
publicii Moldova în operaţiunea  KFOR. 

Atît geniştii, cît şi pacificatorii au fost 
şcoliţi în activităţile Programului Parte-
neriat pentru Pace. Mai avem nevoie şi 
de alte argumente ce vizează impactul şi 
utilitatea acestuia?

Locotenent-colonel 
Ion VULPe

Editorial

Am sosit aici pentru a semna Documentul-cadru al  Parteneriatului 
pentru Pace , avînd ferma convingere: concepţia acestui document 

corespunde intereselor ţării mele. Aflîndu-ne într-o zonă geopolitică 
sensibilă, din punct de vedere al securităţii, interesul nostru, firesc, 

ca, de altfel, şi al altor state din europa de est, este de a ne consolida 
securitatea naţională şi integritatea teritorială”.

fragment din alocuţiunea rostită de Mircea sNEgUR, 
primul Președinte al Republicii Moldova, la ceremonia de semnare 

a Documentului-cadru al Parteneriatului pentru Pace, 
16 martie 1994

“
20 de ani de la semnarea Programului Parteneriat pentru Pace

aderarea republicii moldova 
la Programul Parteneriat pen-

tru pace, privită acum, într-o 
retrospectivă de 20 de ani, este 

percepută ca un eveniment firesc 
şi absolut necesar. stocarea şi 

evacuarea deşeurilor de pestici-
de din ţara noastră, participarea 

militarilor moldoveni la exerciţiile 
militare multinaţionale, asistenţa 
medicală gratuită pentru copilaşii 

din internate – acestea sînt doar 
cîteva dintre realizările care justifi-
că pe deplin prezenţa ţării noastre 

în respectivul format al alianţei 
nord-atlantice.
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- Domnule Preşedinte, care era 
atmosfera anului 1994, cînd Re-
publica Moldova a semnat adera-
rea la Programul Parteneriat pen-
tru Pace ? 
- Proiectul Programului Parteneriat 

pentru Pace a fost o iniţiativă a sUA, 
despre  care m-a informat personal ex-
preşedintele Bill Clinton, expediindu-mi 
un mesaj special. Conducerea de atunci 
a Republicii Moldova a susţinut fără 
rezerve această iniţiativă, reieşind din 
faptul că problemele asigurării securi-
tăţii naţionale şi integrităţii teritoriale 
erau foarte acute şi stringente, Repu-
blica Moldova fiind situată într-o zonă 
geopolitică foarte sensibilă şi securitatea 
naţională, după cum am mai spus, era 
vulnerabilă. În acest context, devenea 
absolut necesară prezenţa mai activă 
a ţărilor din Alianţa nord-Atlantică, 
aceasta corespundea şi năzuinţelor ge-
nerale de pace şi securitate europeană, 
în ansamblu. securitatea ţării noastre 
era periclitată de prezenţa forţelor ar-
mate militare străine, din acest punct 
de vedere, aveam nevoie de încurajare şi 

Mircea Snegur, 
primul Preşedinte al Republicii Moldova:

„Proiectele benefice pentru ţară 
se datorează colaborării cu NATO 

în cadrul Parteneriatului pentru Pace”

...Conducerea de atunci a Republicii Moldova 
a susţinut fără rezerve această iniţiativă, reie-
şind din faptul că problemele asigurării securită-
ţii naţionale şi integrităţii teritoriale erau foarte 
acute şi stringente...“
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de susţinere în iniţiativele şi activităţile 
noastre privind retragerea acestora de 
pe teritoriul ţării. 

În acea perioadă, mai exista şi îngri-
jorarea pentru rezultatele alegerilor par-
lamentare din Rusia, în contextul cărora 
în Duma de stat au pătruns forţe revan-
şarde, care îşi doreau revigorarea impe-
riului sovietic. Din aceste considerente, 
la 6 ianuarie 1994, am expediat un me-
saj secretarului General al nATO, dlui 
Manfred Woerner, şi conducătorilor tu-
turor ţărilor membre ale acestei alianţe. 
În mesaj am exprimat ideea că Republica 
Moldova susţine această iniţiativă şi am 
accentuat şi disponibilitatea de a partici-
pa la proiect, în cel mai serios mod. ini-
ţiativa Parteneriatului pentru Pace a fost 
adoptată, în cadrul unei şedinţe a şefilor 
de stat şi de guvern din Alianţă, la 10-11 
ianuarie, după care a urmat procesul de 
aderare. Cît ne priveşte, semnarea docu-
mentelor respective a avut loc la cartie-
rul nATO, pe 16 martie 1994.

Pentru a ne încuraja, într-un fel, 
printr-un cuvînt de început, la inau-
gurarea solemnităţii, domnul Manfred 
Woerner a estimat că, prin aderarea la 
proiectul Parteneriat pentru Pace, Repu-
blica Moldova demonstrează că urmă-
reşte acelaşi scop ca şi Alianţa în între-
gime, de instaurare a unei păci stabile, în 
baza valorilor democratice şi respectării 
drepturilor omului. Totodată, domnul 
Woerner şi-a exprimat convingerea 
că, aderînd la proiectul PfP, Republica 
Moldova îşi va păstra integritatea terito-
rială şi independenţa politică. A urmat 
alocuţiunea mea, unde am descris toate 
aspectele pe care le-am menţionat mai 
sus, motivele de aderare şi disponibilita-
tea de a colabora pe toate dimensiunile, 
inclusiv pe dimensiunea bilaterală. Am 
accentuat importanţa deosebită a con-
sultărilor, în cadrul proiectului, mai ales, 
în condiţiile cînd o ţară percepea o ame-
ninţare a independenţei şi integrităţii 
teritoriale. ne-am gîndit că participarea 
la acest proiect ne va permite să creăm o 
Armată naţională profesionistă, în con-
formitate cu standardele internaţionale. 
Bineînţeles că proiectul prevede şi cola-
borarea în domeniile conversiunii, ştiin-
ţei şi protejării mediului ambiant etc.

Trebuie să vă spun că, în anii imediaţi 
următori, au şi demarat cîteva proiecte, 
cum ar fi managementul apelor, unele 
proiecte cu participarea Academiei de 
Ştiinţe a RM, a Universităţii Tehnice etc. 
Aceste activităţi erau foarte bine siste-
matizate într-un program individual 
de cooperare între RM şi Alianţa nord-
Atlantică, în care era stipulată colabora-
rea pe domenii, cum ar fi pregătirea de 
stare excepţională, instruirea lingvistică 
a cadrelor militare, perfecţionarea şi re-
conversia efectivului militar, controlul 
armamentului, lichidarea substanţelor 
toxice, rămase de la fosta Uniune sovie-
tică, pregătirea pentru participarea în 
operaţiunile de menţinere a păcii. Toate 
aceste proiecte benefice pentru ţară se 
datorează colaborării cu nATO în cadrul 
programului PpP. 

- Cu ce probleme se confrunta 
conducerea ţării, la începutul anilor 
'90 în crearea Armatei Naţionale?
- Am să mă refer la două probleme, 

mai importante. noi am fost puşi în 
faţa unei situaţii foarte şi foarte dificile. 
Urma să purtăm discuţii îndelungate şi 
să explicăm forţelor armate situate pe 
teritoriul republicii procesele care au loc 
în ţară, destrămarea Uniunii sovietice, 
viitorul acestora, mai mult sau mai pu-
ţin stabil, în condiţiile noii conduceri, a 
noului stat. Deci aceasta a fost o sarcină, 
pe care, pînă la urmă, am onorat-o, cu 
excepţia armatei a 14-a, desigur. După 
semnarea decretelor de la 3 septembrie 
de trecere în subordine, cei care nu au 
fost de acord au plecat. În acest context, 
mai lucizi mi-au părut cei din statul 
Major al direcţiei sud-vestice, actualul 
cartier al Ministerului Apărării. s-au 
reuşit multe: trecerea arsenalelor şi a 
tehnicii militare, cu excepţia tancurilor. 
Toate tratativele noastre cu conducerea 
forţelor armate ale ţărilor membre ale 
Csi au eşuat. Tancurile nu am putut să 
le menţinem aici, dar, la moment, eram 
bucuroşi că forţele străine s-au ridicat şi 
noi am obţinut toată baza fostelor forţe 
armate. A doua problemă, care rezultă 
din prima, este cea a cadrelor, pentru 
că mulţi ofiţeri au plecat, s-au retras din 
RM. Vă daţi seama că, în armată, erau 
foarte puţini ofiţeri care cunoşteau lim-

ba română. Şi atunci personal m-am 
adresat tuturor concetăţenilor noştri 
care îşi îndeplineau serviciul militar în 
diferite unităţi, de la Kaliningrad pînă la 
Ciukotka, să vină acasă. Acest îndemn al 
meu s-a încununat de succes. Au revenit 
în ţară ofiţerii, dînd dovadă de patriotism 
şi astfel, încetul cu încetul, am construit 
propria armată. 

- Cum vă pare armata, după 20 
de ani de la semnarea Parteneria-
tului pentru Pace?
- Dacă e să comparăm cu perioada 

de atunci, desigur, actualmente armata 
arată mai bine. Militarii noştri benefici-
ază de o mai bună instruire atît pe loc, 
cît şi peste hotare. Avem Academie Mi-
litară şi condiţii de a pregăti ofiţeri. Mi 
se pare relevantă prezenţa cadrelor din 
Alianţa nord-Atlantică la noi în ţară.

Aş vrea să mai accentuez că, în con-
textul iniţiativei PfP, pentru noi este 
foarte şi foarte importantă prezenţa fac-
torului american care ne-a ajutat şi ne 
ajută pe toate segmentele, inclusiv pe 
segmentul militar. iată, spre exemplu, 
americanii au asigurat transportarea 
contingentului nostru de pacificatori în 
Kosovo. Dar să nu se înţeleagă că s-au 
atins culmile în armată, că nu mai sînt 
neajunsuri etc.

- Cum vedeţi viitorul Armatei 
Naţionale?
- La momentul cînd a fost creată 

Armata naţională, ea urma să devină 
instituţia cu responsabilitatea principală  
pentru independenţa statului, de apăra-
re a hotarelor şi a stabilităţii. Una dintre 
motivaţiile pe care eu o foloseam foarte 
des atît în alocuţiunile din Parlament, cît 
şi la întîlnirile cu oamenii a fost prelua-
tă de la un deputat care a zis: „Oameni 
buni, voi trebuie să ţineţi minte un lucru: 
dacă nu vreţi să hrăniţi armata noastră, 
va trebui să hrănim una străină!”. Astăzi 
se dezvoltă profesionalismul militarilor 
noştri, apare necesitatea colaborării în 
cadrul mai multor proiecte. Ca să avem 
o armată aliniată standardelor europe-
ne, eu consider că trebuie să se recurgă 
la mai multe fapte concrete. 

Căpitan Denis ROTARU

20 de ani de la semnarea Programului Parteneriat pentru Pace
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„Domnule Secretar General, 
doamnelor şi domnilor!

Am sosit aici pentru a semna Docu-
mentul-cadru al „Parteneriatului pentru 
Pace”, avînd ferma convingere: concepţia 
acestui document corespunde intereselor 
ţării mele. Aflîndu-ne într-o zonă geopoli-
tică sensibilă, din punct de vedere al secu-
rităţii, interesul nostru, firesc ca, de altfel, 
şi al altor state din Europa de Est, este de a 
ne consolida securitatea naţională şi inte-
gritatea teritorială.

Parteneriatul pentru Pace vine să răs-
pundă într-o anumită măsură acestor dezi-
derate şi sperăm că, în perspectivă, această 
concepţie va evolua într-un sistem de secu-
ritate şi stabilitate colectivă în Europa.

Sîntem gata să elaborăm, cît mai cu-
rînd posibil, şi Documentul de Prezentare, 
în vederea semnării Acordului bilateral de 
Parteneriat care va determina caracterul 
şi gradul de colaborare a Republicii Mol-
dova cu structurile respective ale NATO.

Sincer vorbind, ar părea aproape ne-
verosimil că adversarii de odinioară se 
întrunesc aici şi acum, călăuziţi de nobila 
intenţie de a edifica o nouă arhitectură a 
securităţii europene, pe care, într-adevăr, 
o dorim să fie cît mai sigură, trainică şi de 
lungă durată.

Fiind conştienţi de semnificaţia acestui 
proces, Republica Moldova a susţinut şi va 
susţine în continuare orice iniţiativă me-
nită să contribuie la consolidarea păcii şi 
înţelegerii între popoare. De altfel, această 
intenţie am exprimat-o încă în ajunul Sum-
mitului din ianuarie curent de la Bruxelles, 
printr-un mesaj adresat şefilor de stat şi de 
guvern ai Alianţei Nord-Atlantice.

Ca partener de încredere, ţara mea 
îşi va consolida legăturile bilaterale cu 
statele occidentale ca şi cu cele ale Euro-
pei Centrale şi de Est, va colabora onest 
cu structurile de securitate euroatlantice, 
în conformitate cu principiile şi scopurile 
Parteneriatului pentru Pace.

Apreciem înalt acest Program şi în-
trucît conţine o abordare realistă, egală şi 
nediscriminatorie faţă de toate statele care 
doresc să adere la el. Cu atît mai îmbucu-
rător e faptul că Parteneriatul pentru Pace 
nu constituie un prilej de confruntare sau 
o ameninţare la adresa securităţii vreunui 
stat, ci, dimpotrivă, creează şi oferă posi-

bilităţi reale şi egale pentru toţi în edifica-
rea unei Europe unite şi paşnice.

Republica Moldova atribuie o im-
portanţă deosebită mecanismului de 
consultări pentru securitate, stipulate de 
Parteneriatul pentru Pace, mai ales, în 
cazul în care un stat participant conside-
ră că percepe o ameninţare directă la in-
tegritatea teritorială, independenţa poli-
tică şi securitatea sa naţională. Cu atît 
mai mult că astăzi aceste principii sînt 
periclitate de prezenţa pe teritoriul nos-
tru a trupelor militare străine, moment 
care, în opinia noastră, constituie prin-
cipalul obstacol în soluţionarea politică 
definitivă a conflictului din raioanele de 
Est ale Moldovei.

Noi sîntem interesaţi în participarea 
efectivă la acest Program, avînd certitudi-
nea că el ne va oferi posibilităţi favorabile 
pentru crearea unei armate profesioniste, 
în conformitate cu cerinţele, principiile de-
mocratice şi standardele internaţionale.

Doresc să menţionez faptul că Alianţa 
Nord-Atlantică continuă să rămînă pen-
tru statele europene principalul garant al 
securităţii lor, un apărător sigur al prin-
cipiilor şi valorilor democratice. Această 
idee este deosebit de importantă pentru 
ţara mea care doreşte să promoveze o 
politică de neutralitate. Anume de aceea, 
considerăm că realizarea stipulărilor Par-
teneriatului pentru Pace va contribui la 
consolidarea efectivă a securităţii pe con-

tinentul european în baza unor valori şi 
principii general recunoscute.

Avînd în vedere că Republica Moldova 
se află într-o zonă geostrategică foarte im-
portantă, la intersecţia mai multor interese, 
tindem că prin intermediul Parteneriatului 
să consolidăm şi în această parte a Europei 
pacea şi buna-înţelegere, să soluţionăm, în 
baza principiilor şi normelor de drept inter-
naţional, diversele şi complicatele probleme 
cu care ne confruntăm în prezent,

Domnule Secretar General, 
doamnelor şi domnilor!

În viziunea noastră, conceptul de se-
curitate, pe lîngă aspectul politico-militar, 
este indispensabil legat şi de dimensiunea 
lui economică, socială şi umană. De ace-
ea, dorim să atribuim noi valenţe Parte-
neriatului pentru Pace, subînţelegîndu-l, 
totodată, şi ca un parteneriat pentru dez-
voltare, prosperare economică şi progres 
social. Pentru Republica Moldova reali-
zarea acestui program va constitui un su-
port politico-moral, o încurajare politică 
a reformelor economice pentru tranziţia 
la economia de piaţă şi edificare unui stat 
democratic, social, de drept.

În ce ne priveşte, ţin să vă asigur că 
noi vom depune toate eforturile pentru a 
contribui în mod eficient şi cu toată res-
ponsabilitatea la edificarea unui sistem 
european de securitate colectivă.

Mulţumesc pentru atenţie”.

alocuţiunea rostită de mircea snegur, preşedintele republicii moldova
la ceremonia de semnare a documentului-cadru al parteneriatului pentru pace (16 martie 1994)
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- În prezent există activităţi la 
care participă militarii moldoveni 
în cadrul acestui program?
 Vladimir Ababii: „Desigur. Anual, 

conform acestui program, se elaborează 
cîte un plan individual  cu o sumedenie 
de activităţi. Pentru anul 2014 sînt pla-
nificate în jur de 120 de activităţi. Vom 
participa doar la 8-9 exerciţii – parte 
componentă a acestui program. De ace-
ea, chiar de la începutul anului, aceste 
activităţi se derulează consecutiv şi pla-
nificat. Programul respectiv este între 
statele partenere, cum ar fi, de exemplu, 
Republica Moldova şi nATO, deci, nu 

este un program în care Republica Mol-
dova cooperează cu un anumit stat, de 
exemplu, Elveţia. Totodată, trebuie să 
spunem că fiecare dintre aceste state, 
mai puţin Republica Moldova, cu părere 
de rău, vine cu contribuţia sa. Elveţia, de 
exemplu, vine cu un curs la care partici-
pă atît reprezentanţi ai statelor membre, 
cît şi ai statelor partenere. sperăm şi noi, 
în viitor, să venim cu contribuţia noastră 
în programul respectiv.”

 - Cu ce anume am putea contribui?
Vladimir Ababii: „Mă refer la cur-

suri care au curriculă internaţională şi 
la care ar putea să participe şi Republi-

ca Moldova. Datorită acestui program, 
Centrul de pregătire continuă al Aca-
demiei Militare a Forţelor Armate a 
fost acreditat, acum doi ani, şi este parte 
componentă a reţelei respective. Ceea ce 
înseamnă că teoretic acest centru ar pu-
tea să ofere un curs la care să participe, 
de rînd cu reprezentanţii Armatei naţi-
onale a Republicii Moldova, şi reprezen-
tanţi ai altor state.”

 - Dar ce ne-a împiedicat în rea-
lizare pînă acum?
Vladimir Ababii: „E vorba de chel-

tuieli financiare. Bugetul Ministerului 
Apărării este, cu părere de rău, unul aus-
ter şi nu ne permite să ne demonstrăm 
posibilităţile în măsură deplină.”

 - Tot în cadrul Parteneriatului 
pentru Pace, Moldova se va alătura 
cu militarii săi misiunii din Kosovo?
Vladimir Ababii: „Şi da, şi nu. Da 

pentru că, datorită Parteneriatului, 
unitatea, care va participa în misiunea 
respectivă, a fost instruită, a fost acredi-
tată şi este gata să participe. nu pentru 
că programul respectiv nu are ca sarci-
nă propriu-zisă participarea în misiuni. 
sînt două procese interconectate, dar 
independente, totuşi, unul de altul.

Sursă: Radio europa Liberă
Titlul aparţine redacţiei

vladimir AbAbii, 
şef direcţie politică de apărare şi planificare a apărării

„Sperăm să venim cu contribuţia 
noastră în Parteneriat”

Cel mai mare beneficiu, pe care l-a avut Armata Naţională, de la par-
ticiparea la Programul Parteneriat pentru Pace (PpP), este posibilita-
tea de performare atît individuală, cît şi colectivă, deci, ridicarea po-
tenţialului militarilor. Or, în perioada respectivă, militarii moldoveni 
au participat la o multitudine de cursuri. Primordială a fost creşterea 
interoperabilităţii dintre statele NATO şi cele care aveau aspiraţia de a 
se integra în Alianţa Nord-Atlantică, dar şi cele care aveau deja statut 
de neutralitate, prin urmare, nu puteau, din aceste considerente, să se 
integreze. Şi al doilea scop a fost cooperarea între aceste state.”

“
20 de ani de la semnarea Programului Parteneriat pentru Pace



Oastea Moldovei10

cooperarea republicii moldova cu 
organizaţia tratatului atlanticului de nord 

(nato), în cadrul parteneriatului pentru 
pace (pfp), care a început, cu 20 de ani în 

urmă, este una multilaterală şi, cu siguranţă, 
fructuoasă. În aceste două decenii, armata 

naţională a beneficiat de o asistenţă majoră 
din partea statelor partenere. militarii 

moldoveni s-au antrenat, de-a lungul anilor, 
la multiplele aplicaţii şi exerciţii militare, 
alături de colegii din alte ţări, au trecut o 

pregătire calitativă, la diverse instituţii de 
învăţămînt militar, peste hotarele republi-
cii noastre… deşi nato este o organizaţie 

politico-militară, iar principalul domeniu de 
cooperare e cel al securităţii, cele mai multe 

beneficii de pe urma acestei cooperări au 
revenit anume populaţiei civile 

din republica moldova.
datorită memorandumului de Înţelegere 

între guvernul republicii moldova şi orga-
nizaţia pentru Întreţinere şi aprovizionare 
a alianţei nord-atlantice (namso) privind 

suportul logistic, semnat pe 28 iunie 2001, la 
bruxelles, armata naţională a reuşit să pre-

vină o catastrofă ecologică în ţara noastră. 
În baza acestui document, au fost semnate 

alte acorduri, care prevedeau distrugerea 
substanţelor chimice periculoase şi a muni-

ţiilor interzise de convenţiile internaţionale, 
rămase din perioada sovietică. 

Primul proiect, în acest sens, a vizat distru-
gerea a circa 325 tone de oxidant rachetar 

de tip melanj, folosit la dirijarea procesului de 
ardere în motoarele rachetelor antiaeriene din 
complexul s-200. Componentul de bază al me-
lanjului este acidul azotic, substanţă care pro-
voacă arsuri, distruge humusul şi, în general, 
are efecte negative asupra mediului ambiant şi 
sănătăţii populaţiei. Din cauza deteriorării re-
zervoarelor, oxidantul a început să se evapore 
în atmosferă, provocînd un şir de boli ale pielii 
şi ale ochilor. În lipsa condiţiilor adecvate de 

Armata Naţională a prevenit o catastrofă 
ecologică în Republica Moldova

... NATO este o organizaţie politico-
militară, iar principalul domeniu de 
cooperare e cel al securităţii, cele mai 
multe beneficii de pe urma acestei co-
operări au revenit anume populaţiei 
civile din Republica Moldova.“
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păstrare a acestor substanţe toxice, în 
orice moment, putea să se producă o 
adevărată catastrofă. 

În anul 2002, proiectul privind dis-
trugerea melanjului a fost finanţat de un 
fond de încredere creat la nATO, cu cir-
ca 500 mii de dolari sUA. 

Al doilea proiect realizat în domeniul 
securităţii de mediu a avut drept 

scop distrugerea minelor antipersonal, 
la fel, rămase în depozitele noastre din 
perioada sovietică. Republica Moldova 
şi-a asumat acest angajament, în anul 
2001, în urma ratificării Convenţiei de 
la Ottawa din 1997, şi a fost primul stat 
din lume care şi-a onorat angajamentele, 
în acest sens. 

Utilizarea minelor antipersonal a fost 
interzisă de convenţiile internaţionale, 
deoarece acestea reprezintă un pericol 
enorm pentru populaţie. În majoritatea 
cazurilor, la explozie, minele respective 
nu omoară, ci provoacă victimei efecte 
traumatice excesive. Conform statisticii, 
din cauza acestor muniţii, anual, au de 
suferit pînă la 15000 de persoane, în toa-
tă lumea. Pe teritoriul a 70 de state sînt 
stocate circa 200 milioane de mine an-
tipersonal, iar pentru lichidarea totală a 
acestui pericol ar fi nevoie de aproxima-
tiv 1100 ani şi surse financiare în sumă 
de 33 biliarde de dolari sUA.      

În 2002, la poligonul Bulboaca, mi-
litarii Armatei naţionale au distrus, 
prin metoda electrică, toate cele 12121 
de mine, stocate în depozitele din ţară. 
Acest proiect a costat 600 mii de dolari 
şi a fost finanţat de fondul de încrede-
re nATO, la care au contribuit ţări pre-
cum Germania, Canada, sUA, Polonia 
etc. De menţionat că tot efectivul, care 
a fost implicat în distrugerea minelor, a 
fost instruit de către militarii englezi în 
Marea Britanie. 

Distrugerea melanjului şi a minelor 
antipersonal au avut un impact major 
asupra mediului ambiant, însă cel mai 
mare succes, în acest sens, militarii l-au 
obţinut în lupta cu pesticidele. 

Cel de-al treilea segment al cooperă-
rii cu nATO în domeniul securităţii 

mediului a vizat reambalarea, centraliza-
rea şi distrugerea deşeurilor de pesticide 
şi a produselor chimice periculoase. 

Din cauza unei cantităţi enorme de 
pesticide, care au fost abandonate, din 
perioada sovietică, prin depozite im-
provizate pe tot teritoriul ţării, populaţia 
Republicii Moldova a simţit serios efec-
tele distrugătoare ale acestor substanţe 
toxice. Astfel, securitatea demografică, 
ecologică, alimentară, economică, asi-
gurarea drepturilor fundamentale ale 
omului de a trăi într-un mediu curat 
au devenit, pe parcursul ultimilor ani, o 
preocupare naţională. 

„Cu sursele financiare ale Guvernu-
lui Republicii Moldova era imposibil să 
scăpăm de peste 7000 tone de deşeuri 
de pesticide. Doar graţie cooperării cu 
Alianţa nord-Atlantică, în cadrul Par-
teneriatului pentru Pace, ţara noastră a 
putut obţine progrese enorme, în dome-
niul ameliorării securităţii de mediu, la 
capitolul dat”, a menţionat locotenent-
colonelul Mariana Grama, şeful secţiei 
ecologie şi protecţia mediului a Ministe-
rului Apărării. 

La prima etapă a proiectului, au fost 
colectate circa 3245 tone de pesticide 
din peste 400 de locuri-depozite, de pe 
întreg teritoriul ţării, şi centralizate în 
37 de depozite centrale raionale. Toate 
aceste lucrări au fost realizate de către 
şapte echipe specializate din cadrul Ar-
matei naţionale. 

La cea de-a doua etapă, au fost 
create două laboratoare: unul pe baza 
Centrului de stat pentru Atestarea şi 
Omologarea Produselor de Uz Fitosani-
tar, iar altul la Universitatea de stat din 
Moldova, care se ocupa, preponderent, 
de identificarea  tipologiei stocurilor de 
pesticide. Crearea acestor laboratoare a 
fost necesară pentru stabilirea metode-
lor de distrugere a substanţelor toxice. 
Totodată, acestea, pînă în prezent, susţin 
obiectivele Guvernului la capitolul sigu-
ranţei alimentare şi contribuie la asigu-
rarea exportului produselor agricole şi 
a vinurilor, pe piaţa externă. De men-
ţionat că, datorită acestor laboratoare, 
în anul 2007, a fost reluat exportul de 
vinuri moldoveneşti, după ce, în primă-
vara lui 2006, au apărut restricţii pentru 
respectivele produse, pe piaţa externă. 

În prezent, decurge etapa finală a 
acestui proiect, care prevede evacua-

rea şi distrugerea a circa 1269 tone de 
pesticide din 15 depozite centrale raio-
nale, la incineratorul sARPi din Dab-
rowa Gornicza, Polonia. Pînă acum, au 
fost evacuate şi distruse 360 de tone de 
pesticide din raioanele Taraclia, Basa-
rabeasca, ialoveni şi Anenii noi. Toate 
activităţile din cadrul proiectului dat 
sînt coordonate de către România, care 
acţionează în calitate de naţiune-lider al 
proiectului, şi sînt finanţate de fondul de 
încredere nATO/PfP, creat prin contri-
buţii benevole ale României, norvegiei, 
irlandei, italiei, Turciei, Republicii Cehe, 
Finlandei, Estoniei, Belgiei, Bulgariei, 
Luxemburgului şi Japoniei.

Trebuie menţionat şi aportul Armatei 
naţionale la realizarea proiectelor 

de eliminare a riscurilor ce ţin de pes-
ticide şi substanţe chimice periculoase. 
„Atunci cînd există o problemă pe care 
statul nu o poate soluţiona, întotdeau-
na se apelează la structurile de forţă. În 
perioada anilor 1997-2001, au fost lan-
sate trei hotărîri de Guvern, care vizau 
soluţionarea problemei pesticidelor şi 
care au eşuat din cauza lipsei capacită-
ţii de implementare a acestora. Din anul 
2003, Ministerul Apărării a fost institu-
ţia selectată, deoarece armata dispune 
de capabilitatea operaţională de a opera 
în medii contaminate chimic, este res-
ponsabilă şi îndeplineşte întocmai mi-
siunile”, a menţionat locotenent-colonel 
Mariana Grama.           

Pe parcursul ultimilor 11 ani, s-a 
depus mult efort şi s-au obţinut multe 
succese. Dar, în republică, au mai rămas 
foarte multe pesticide, dintre care peste 
4000 tone – concentrate în UTA Găgă-
uzia. Din acest motiv, din cei 58,9 mii 
de locuitori aflaţi în zona de risc, 5318 
sînt bolnavi de hepatită cronică şi ciroză 
hepatică, inclusiv 119 copii, iar de boli 
oncologice suferă 2089 de locuitori. 

Rămîne să sperăm că, odată cu ter-
minarea acestui proiect, cooperarea în 
domeniul securităţii mediului cu par-
tenerii noştri, în cadrul Programului 
Parteneriat pentru Pace, nu se va stopa. 
Poluarea mediului nu are hotare şi doar 
prin eforturi comune putem asigura 
omenirii o viaţă mai sigură şi sănătoasă.

Locotenent Dmitrii VOSIMeRIC              

20 de ani de la semnarea Programului Parteneriat pentru Pace20 de ani de la semnarea Programului Parteneriat pentru Pace
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Georgi Stefanov, 
secretar II al Ambasadei Bulgariei în Republica Moldova: 

„Parteneriatul pentru Pace 
continuă să fie o iniţiativă importantă 

pentru securitatea europeană”

Ca stat membru al Alianței Nord-Atlantice, 
considerăm că NATO şi Uniunea europeană 
sînt vital interesate în asigurarea unui cli-
mat de stabilitate şi previzibilitate în apro-
pierea granițelor sale.“

- Сum apreciaţi evoluţia re-
laţiei Republica Moldova-NATO  
în cadrul Parteneriatului pentru 
Pace (PpP)? Credeți ca acest pro-
gram este o necesitate pentru Re-
publica Moldova? De ce?
- Relațiile dintre Republica Moldova 

şi nATO au o dezvoltare istorică dina-
mică şi, în decurs de 20 de ani, au evo-
luat în diverse formate de cooperare.

Programul PpP continuă să fie o 
inițiativă importantă pentru securitatea 
europeană, în special, pentru țările din 
Europa Centrală şi de Est, care s-au po-
menit într-un „vid” de securitate, la înce-
putul anilor ‘90. Participarea la program 
presupune o şansă reală de consolidare 
a capacităţilor Moldovei în domeniul 

securității şi apărării naționale. Conco-
mitent cu aceasta, cadrul PpP permite 
utilizarea experienței statelor membre 
nATO şi țărilor partenere, pentru o 
îmbunătățire continuă a forțelor armate 
moldoveneşti, instruirea personalului, 
studierea limbilor de către persona-
lul Armatei naționale, oferă acces la 
informație, statistică, surse de suport 
politic, tehnic şi financiar, familiarizarea 
militarilor moldoveni cu operațiunile 
de sprijin şi menținere a păcii.

- Ce credeţi despre participa-
rea militarilor moldoveni în misi-
unea din Kosovo? Ce poate învăţa 
Republica Moldova din această 
experienţă?
- Participarea militarilor moldo-

veni în cadrul KFOR este una din-
tre prioritățile de bază ale Moldovei. 
Această participare va contribui la 
consolidarea securității europene. În 
paralel, militarii moldoveni vor extin-
de oportunitățile pentru o mai mare 
compatibilitate şi interoperabilitate a 
Armatei naționale. 

- În calitate de reprezentant al 
unei ţări membre NATO, cum cre-
deţi, ce rol au partenerii în asigu-
rarea păcii ?

- Ca stat membru al Alianței nord-
Atlantice, considerăm că nATO şi Uni-
unea Europeană sînt vital interesate în 
asigurarea unui climat de stabilitate şi 
previzibilitate în apropierea granițelor 
sale. În acest context, rolul parteneri-
lor este de a identifica sursele de risc şi 
amenințare, vulnerabilitățile existente 
şi de a căuta forme de cooperare pen-
tru neutralizarea lor. Anume în acest 
cadru este situată inițiativa nATO de 
organizare a consultărilor între Repu-
blica Moldova şi nATO. Consultările 
au loc cu accent pe domeniile-cheie 
legate de securitate şi pe probleme de 
interes comun, în conformitate cu Pla-
nul individual de Acțiuni al Parteneri-
atului Republica Moldova-nATO.

- Care sînt costurile şi benefici-
ile statutului de partener NATO?
- Aderarea Bulgariei la nATO a 

fost un subiect de discuții mass-me-
dia şi publice vaste. Acceptarea țării 
noastre în nATO a sporit valoarea ge-
opolitică a Bulgariei şi importanța sa 
militară şi strategică şi a extins obiectiv 
oportunitățile şi responsabilitățile po-
liticii noastre de apărare şi securitate. 
Calitatea de membru însă este legată de 
un alt aspect – provocările economice 
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care ar trebui să asigure compatibilitatea 
cu forțele militare de high-tech ale sta-
telor membre, pentru a crea condiții de 
răspuns  provocărilor de securitate, pre-
cum şi oportunități de reacționare rapi-
dă într-un larg spectru de misiuni.

- Sînt voci care susţin că o co-
laborare mai apropiată cu Alianţa 
Nord-Atlantică  poate afecta relaţia 
Republicii Moldova cu Rusia. Ce 
credeţi despre această ipoteză?
- Rusia este partenerul nATO în Con-

siliul nATO-Rusia. Acceptarea țărilor 
din Europa Centrală şi de Est ca mem-
bre ale Alianței nu a dus la probleme în 
relațiile lor cu Rusia, precum preziceau 
unii sceptici. Cred că această evoluție este 
un fapt care poate da răspuns la întreba-
rea dumneavoastră.

- În opinia dumneavoastră, care 
sînt cele mai mari realizări ale Re-
publicii Moldova în calitate de par-
tener NATO?
- De la începutul aderării la Consiliul 

de Cooperare nord-Atlantic, Republica 
Moldova a realizat o serie de succese: în 
1994, la Bruxelles, țara a devenit parte 
a programului „Parteneriatul pentru 
Pace”; în 2002, Moldova a devenit mem-
bră a grupului pentru cooperare în do-
meniul securității în Europa de sud-Est 
(sEEGROUP), parte a inițiativei pentru 
Europa de sud-Est (sEEi); o nouă eta-
pă în cadrul parteneriatului Moldova- 

nATO a fost lansată la 24 mai 2006, 
odată cu adoptarea Planului individual 
de Acțiuni al Parteneriatului Republica 
Moldova-nATO şi, de asemenea, cu de-
cizia Parlamentului Republicii Moldova, 
adoptată, la sfîrşitul anului 2013, referi-
toare la trimiterea militarilor moldoveni 
în Kosovo.

- Care este experienţa de colabo-
rare a  Bulgariei cu ţări partenere 
NATO în cadrul misiunilor de pa-
cificare?
- Bulgaria participă activ la misiu-

nile de apărare şi menținere a păcii în 
lume, sub egida nATO şi OnU. Bul-
garia participă la Operaţiunea forțelor 
internaționale pentru menținerea 
securității în Afganistan, Operaţiunea 
Uniunii Europene „ALTHEA” în Bosnia 
şi Herțegovina, Operaţiunea nATO în 
Kosovo, Operaţiunea Uniunii Europene 
privind observatorii militari în Georgia, 
Operațiunea „ATALAnTA”, Grupul per-
manent militar naval al nATO, Misiu-
nea Uniunii Europene pentru instruirea 
forțelor de securitate ale Mali. Participa-
rea Republicii Bulgaria la operațiuni de 
menținere a păcii sprijină în mod activ 
cooperarea noastră cu alți membri ai 
Alianței şi partenerii ei şi accelerează 
procesele de integrare a țării noastre 
în structurile de securitate atlantice şi 
europene. Împărtăşim cu partenerii 
experiențele noastre pozitive şi negative.

- În contextul crizei din Ucrai-
na, cum poate fi protejat un stat 
partener NATO? Care sînt benefi-
ciile statului de partener  NATO, în 
această situaţie?
- Ucraina nu este un stat membru 

nATO, dar ați văzut poziția fermă pe 
care a luat-o Alianța pentru a păstra 
suveranitatea, integritatea teritorială 
şi dezvoltarea democratică a acesteia. 
Această poziție principială se referă la 
toți partenerii noştri.

- Cum vedeţi dumneavoastră 
Parteneriatul pentru Pace în 10 
ani?
- În perioada dezvoltării sale, Pro-

gramul PpP şi-a dovedit eficacitatea. Co-
operarea  Republicii Moldova cu nATO 
ar trebui să fie dezvoltată în domenii 
în care nATO poate asigura asistența 
necesară, ca, în acest mod, să sprijine 
procesele care se desfăşoară în sectorul 
de apărare şi securitate. Continuarea 
dialogului intensiv va dezvolta şi recom-
pensa cooperarea activă pe viitor. Aceas-
ta va duce suplimentar la consolidarea 
securității europene, acordarea asistenţei 
în materie de experţi, care vor contribui 
la reformarea sectorului de securitate, 
constituirea cadrului legal, precum şi la 
sporirea oportunităților de interoperabi-
litate a Armatei naționale.

CID NATO

20 de ani de la semnarea Programului Parteneriat pentru Pace
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Traseul colaborării 
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Moldova aderă la Programul 
„Parteneriatului pentru 

Pace”. Necesitatea stabilirii unui 
cadru formal de colaborare din-
tre ţara noastră și NATO poate fi 
explicată cu ușurinţă, pornind de 
la vulnerabilităţile moștenite din 
URss. În primii ani după procla-
marea independenţei, tendinţele 
secesioniste s-au afirmat cu putere, 
în Republica Moldova,  culminînd 
cu  conflictul armat de pe Nistru, 
căruia Chișinăul a trebuit să-i facă 
faţă, în condiţiile în care Armata 
Naţională nu fusese încă practic 
constituită.

Republica Moldova își extinde 
cooperarea cu Alianţa Nord-

Atlantică, aderînd la programul 
„Ştiinţă pentru Pace”, în cadrul 
căruia, cu sprijinul NATO, au fost 
implementate mai multe proiecte, 
printre care conectarea Academiei 
de Ştiinţe a Republicii Moldova la 
reţeaua Internet și proiectul, actu-
almente aflat în derulare, de distru-
gere a pesticidelor învechite.   

• Moldova aderă la procesul de 
Planificare și Analiză a Parteneria-
tului.

Trupele Republicii Moldova 
participă împreună cu statele 

membre NATO și cele partenere la 
un exerciţiu civil de ajutor în situa-
ţii de urgenţă, în federaţia Rusă.

Republica Moldova a partici-
pat la operaţiunea post-con-

flict de restabilire a Irakului din 
2003 pînă în 2008 cu un efectiv to-
tal de 107 militari, constituit din 
ofiţeri de stat major, infanteriști 
și geniști. Pe parcursul misiunilor 
grupele de geniști au neutralizat 
aproximativ 400 mii de obiecte 
explozive de diferit calibru.

Moldova semnează Planul In-
dividual de Acţiuni al Parte-

neriatului (IPAP) cu NATO. Acesta 
prevede intensificarea și aprofun-
darea dialogului cu structurile 
euroatlantice, în scopul imple-
mentării reformelor în sectorul de 
securitate. Domeniile-cheie vizate 
de IPAP sînt integritatea teritorială 
a Republicii Moldova, combaterea 
terorismului și crimei organizate, 
controlul democratic al forţelor ar-
mate, reformele democratice, drep-
turile omului, statul de drept ș.a.

Moldova găzduiește, în cadrul 
Parteneriatului pentru Pace, 

exerciţiile de instruire „Cooperative 
Longbow” și „Cooperative Lancer”, 
la care participă personalul statelor 
aliate și cele partenere, în număr 
de aproximativ 1000 de persoane. 
Exerciţiile au simulat operaţiuni de 
asistenţă umanitară și situaţii prac-
tice de criză.    
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Moldova - NATO
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secretarul general al NATO, 
Jaap de hoop scheffer, vizitea-

ză Chișinăul, unde a fost discutată 
cooperarea Republicii Moldova cu 
NATO, în cadrul Planului Indivi-
dual al Parteneriatului, precum și 
contribuţia Moldovei la efortul in-
ternaţional din Afganistan. 

Moldova găzduiește un work-
shop internaţional, la Chiși-

nău, care se axează pe modalităţile 
de îmbunătăţire a cooperării dintre 
autorităţile publice, mass-media și 
societatea civilă în domeniul comba-
terii terorismului. Evenimentul a fost 
organizat în comun de către Centrul 
Pro Marshall din Republica Moldo-
va, Ministerul Apărării, NATO și 
Centrul de la geneva pentru Con-
trolul Democratic asupra forţelor 
Armate, iar la el au participat repre-
zentanţi ai diverselor instituţii de 
stat și misiunilor diplomatice acredi-
tate la Chișinău, precum și membri 
ai societăţii civile. 

În cadrul Parteneriatului pen-
tru Pace și securitate este 

decisă implementarea celei de-a 
treia etape a proiectului „NATO 
Trust fund”, care vizează distru-
gerea a 1300 de tone de pesticide 
și substanţe chimice periculoase.  

Moldova a găzduit exerciţiul 
„Codrii-2011”, gestionat de 

Centrul Euroatlantic de Coordo-
nare și Răspuns la Dezastre (EA-
DRCC). La eveniment au participat 
echipe din 22 de ţări-membre ale 
Consiliului Parteneriatului Euro-
Atlantic. În cadrul acestui exerciţiu, 
au fost simulate acţiuni de lichidare 
a dezastrelor naturale  

La Chișinău s-a desfășurat 
Atelierului de Cooperare și 

Coordonare Militară cu genericul 
„Parteneri cu NATO în viitor”.

Este vorba despre  o activitate 
anuală a NATO, care reprezintă o 
platformă de analiză a necesităţi-
lor individuale ale fiecărei naţiuni 
în domeniul cooperării militare. În 
total, la această activitate au parti-
cipat circa 120 de persoane din pes-
te 40 de state, care reprezintă țări 
membre ale Alianţei Nord - Atlanti-
ce (NATO), Parteneriatului pentru 
Pace (PpP), Dialogului Meditera-
nean și Inițiativei de la Istanbul. 

La 8 martie 2014, un con-
tingent de 41 de militari 

moldoveni s-au alăturat misiunii 
KfOR din Kosovo. Moldova s-a 
alăturat astfel celor 31 de naţiuni 
care participă, în mod colectiv, 
la misiunea de menţinere a păcii 
din Kosovo. 

CID NATO/CMMM
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oazu NANtoI, analist politic:

„Parteneriatul aduce o notă 
de optimism militarilor”

Oastea Moldovei16
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- Cît de importantă pentru Re-
publica Moldova a fost aderarea la 
Programul Parteneriatului pentru 
Pace?
- spre deosebire de Țările Baltice, noi 

nu am avut tradiţii de statalitate pe acest 
teritoriu, nu am avut o clasă politică, care 
să ştie cum să edifice un stat de drept, in-
clusiv să-i asigure securitatea naţională 
şi aveam doar experienţă sovietică. Par-
teneriatul pentru Pace a fost o şansă pen-
tru noi de a aduce, în Republica Moldo-
va, acea experienţă a ţărilor membre ale 
Alianţei nord-Atlantice, care se referă la 
controlul democratic asupra structurilor 
de forţă, rolul Armatei naţionale într-un 
stat de drept şi, respectiv, însuşirea ace-
lor experienţe care deja sînt aprobate cu 
succes în ţările Alianţei nord-Atlantice. 
sigur că, randamentul acestui program, 
într-o măsură determinantă, depindea 
de calitatea guvernării de la Chişinău, 
deoarece, pe parcursul acestor 20 de ani, 
noi am avut acces la experienţă poziti-
vă, în mai multe domenii, începînd cu 
combaterea corupţiei şi terminînd cu 
problemele securităţii naţionale. Totuşi, 
mi se creează impresia că noi am rămas 
codaşi la capitolul securităţii naţionale şi 
în ceea ce priveşte rolul Armatei naţio-
nale, în special. 

- Care este cel mai reuşit 
proiect implementat în cadrul 
Parteneriatului pentru Pace?
- Eu cred că totuşi, pas cu pas, la 

noi s-a înrădăcinat ceea ce numim 
controlul democratic asupra struc-
turilor de forţă, deoarece astăzi este 
imposibil de realizat ceva serios, 
important pentru societate, dacă nu 
există această colaborare între gu-
vernare, societatea civilă şi, în cazul 
de faţă, Armata naţională. Doar pe 
această cale, noi putem să ţinem pul-
sul reformelor care se realizează, să 
criticăm neajunsurile, să căutăm re-
surse pentru rezolvarea problemelor. 

- există voinţă politică care 
ar duce la implementarea re-
formelor necesare în sectorul de 
apărare care, implicit, ar spori 
nivelul securităţii naţionale?
- spre regret, nu. iarăşi revin la ex-

perienţa noastră sovietică. În atitudinea 
societăţii faţă de proiectul statalităţii Re-
publicii Moldova, se observă nişte lucruri 
negative. noi nu înţelegem importanţa 
sectorului apărării, nu înţelegem gravita-
tea problemei legate de prezenţa ilegală a 
trupelor străine în stînga nistrului. Vreau 
să atrag atenţia că trupele Federaţiei Ruse, 
care se află ilegal pe teritoriul Republicii 
Moldova, în prezent, sînt trupe ale unei 
ţări agresoare împotriva ţării vecine. Re-
publica Moldova este totalmente nepregă-
tită pentru a face faţă acestei situaţii. Prin 
urmare, în societatea moldovenească, noi 
am văzut şi din partea clasei politice a Re-
publicii Moldova, pe parcursul acestor 20 
de ani, o atitudine incompetentă, în lipsa 
oricărei voinţe politice, în ceea ce priveşte 
asigurarea securităţii naţionale a Repu-
blicii Moldova. 

Cred că pentru militarii moldoveni este foar-
te important să se simtă încadraţi într-o co-
municare, care presupune însuşirea altor 
experienţe, altor viziuni. Această cooperare 
aduce o notă de optimism militarilor noştri.“

- În ce măsură sînt importante 
toate activităţile, care se desfăşoa-
ră în cadrul PpP, pentru Republica 
Moldova şi pentru Armata Naţio-
nală, în particular?
- Cred că pentru militarii moldo-

veni este foarte important să se simtă 
încadraţi într-o comunicare, care pre-
supune însuşirea altor experienţe, altor 
viziuni. Această cooperare aduce o notă 
de optimism militarilor noştri. Dar, tot-
odată, în opinia mea, există un contrast 
izbitor între ceea ce ni se oferă şi ceea ce 
am reuşit să realizăm la noi acasă. 

- Cum abordăm în continua-
re activităţile din cadrul acestui 
program?
- nu trebuie doar să rămînem în 

cadrul programului, dar trebuie să avem 
şi discuţii responsabile, şi argumentate 
în societatea noastră în ceea ce priveşte 
statutul nostru de neutralitate perma-
nentă. Cu asemenea atitudine faţă de 
problemele securităţii naţionale, noi nu 
avem dreptul să ne numim ţară, stat şi 
cetăţeni. noi trebuie să avem aceste dis-
cuţii şi, odată şi odată, să definim care 
este calea cea mai eficientă pentru asi-
gurarea securităţii naţionale, care este 
rolul şi rostul Armatei naţionale şi de 
ce noi ne temem de participarea la un 
sistem colectiv de apărare, cum este Ali-
anţa nord-Atlantică.

Căpitan Denis ROTARU
17Martie 2014
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l  Este benefică participarea în Programul Parteneriat pentru Pace?

generalul de Brigadă Igor CUTIE, 
locţiitor șef Marele stat Major, director Marele stat Major:
În urma aderării Republicii Moldova la Programul Parteneriatului pentru Pace, Armata Naţio-

nală a avut doar beneficii. Aceste beneficii ne-au permis să sporim stabilitatea internă şi să consoli-
dăm relaţiile în domeniul securităţii cu ţările partenere. 

Prin intermediul Parteneriatului pentru Pace (PpP), s-au dezvoltat şi au fost puse în aplicare  un 
set cuprinzător de instrumente, care au favorizat îndeplinirea scopurilor şi obiectivelor propuse şi 
aplicarea acestora în practică. 

Locotenent-colonelul Mircea BUJOR, 
comandantul Batalionului 22 de Menţinere a Păcii:

Programul Parteneriatului pentru Pace a oferit efectivului Batalionului 22 o experienţă vastă 
în pregătirea pentru misiunile de pacificare. Începînd cu anul 2000, cînd pacificatorii moldoveni, 
pentru prima dată, au ieşit pe arena internaţională la aplicaţiile multinaţionale „Peace Shield”, şi 
pînă în prezent, militarii batalionului îşi acumulează experienţa în domeniul misiunilor de pacifi-
care. Graţie acestei pregătiri calitative, în cadrul PpP, care durează deja 14 ani, militarii noştri au 
însuşit experienţa necesară pentru participare în misiuni reale de pacificare. Alăturarea pacificatori-
lor moldoveni Misiunii KFOR din Kosovo, în mare parte, se datorează acestei cooperări fructuoase 
cu naţiunile partenere. 

Căpitanul Radu POPA, 
Batalionul cu Destinaţie specială „fulger”:

Pe lîngă faptul că sîntem un consumator de securitate, avem şi obligaţiunea în faţa comunităţii 
internaţionale de a furniza această securitate, pe plan regional, dar şi global. Parteneriatul pentru 
Pace ne acordă respectiva posibilitate. Totodată, datorită acestui parteneriat, dezvoltăm interopera-
bilitatea forţelor noastre cu forţele statelor partenere. În timpul exerciţiilor multinaţionale, militarii 
noştri au posibilitatea de a însuşi tehnici şi proceduri noi în arta militară modernă şi de a studia 
specificul misiunilor de pacificare, alături de colegii lor din alte ţări. 

Pe parcursul aplicaţiilor, sub egida Parteneriatului pentru Pace, efectivul Batalionului „Fulger” a 
acumulat deprinderi utile în ceea ce priveşte îndeplinirea misiunilor de pacificare. Totodată, militarii 
batalionului nostru au avut posibilitatea de a executa salturi din diferite tipuri de aeronave, de care 
Armata Naţională nu dispune, fapt ce reprezintă o experienţă de nepreţuit pentru efectivul nostru.

care sînt avantajele şi beneficiile programului parte-
neriat pentru pace şi care este atitudinea cetăţenilor 
ţării despre acest angajament internaţional al repu-
blcii moldova, ne-am propus să aflăm din sondajul 
de opinie realizat în oraşul chişinău. iar pentru o di-
versitate utilă de păreri, am decis să adresăm aceeaşi 
întrebare atît militarilor, cît şi persoanelor ce nu au 
tangenţe cu armata.  

Oastea Moldovei18

20
 d

e a
ni

 d
e l

a 
sem

na
re

a 
Pr

og
ra

m
ul

ui
 P

ar
ten

er
ia

t p
en

tr
u 

Pa
ce

20 de ani de la semnarea Programului Parteneriat pentru Pace



19Martie 2014

Igor CROITORU,  șomer:

Nu cunosc multe detalii despre Parteneriatul pentru Pace. 
Dar, cît timp această cooperare cu NATO nu ameninţă statutul 
de neutralitate al republicii noastre, cred că este una bună şi 
trebuie dezvoltată în continuare. Sîntem un stat contemporan şi 
trebuie să avem relaţii de colaborare cu partenerii noştri în diferi-
te domenii, inclusiv cel al securităţii.

Tatiana COVALCIUC, vînzător:

Deseori observ în presă informaţii 
despre diferite activităţi, care se desfăşoară 
la noi în ţară sub egida PpP. Nu sînt mare 
expert în acest domeniu, dar, din cîte am 
auzit, se fac doar lucruri bune în cadrul 
acestui parteneriat. 

Vitalie COsTAChI, 
pensionar: 
 Ar trebui să le mulţumim partenerilor noştri pen-

tru acordarea ajutorului în soluţionarea problemelor 
noastre. Cu suportul lor, am rezolvat un şir de proble-
me, precum cele cu evacuarea deşeurilor de pesticide şi 
distrugerea muniţiilor periculoase. Ei ne-au donat sume 
mari pentru realizarea acestor proiecte, fapt ce denotă 
disponibilitatea lor de a ne susţine şi în continuare. Gra-
ţie acestui ajutor, copiii şi nepoţii noştri vor trăi într-o 
Moldovă mult mai curată.   

Vasile ORBU, șofer:

Nu cunosc nimic despre parteneriatul cu NATO. 
Ştiu doar că militarii noştri participă des la diferite 
aplicaţii în afara ţării, alături de colegii lor din alte 
state, dar nu ştiu dacă aplicaţiile se desfăşoară în cadrul 
Parteneriatului pentru Pace. Despre alte activităţi ce ţin 
de PpP nu sînt la curent.

Sondaj realizat de
locotenent Dmitrii VOSIMeRIC    

sergentul major Ivan COJOCARI, 
Batalionul cu Destinaţie specială:

Programul PpP deschide în faţa militarilor Armatei 
Naţionale multe uşi. Pe lîngă faptul că efectivul Armatei 
Naţionale este antrenat în multiplele exerciţii şi aplicaţii 
militare multinaţionale, precum „Rapid Trident”, „See Bre-
eze” şi altele de acest gen, unde îşi desăvîrşesc măiestria pro-
fesională, ofiţerii şi subofiţerii moldoveni beneficiază şi de 
o instruire calitativă din partea experţilor străini în diverse 
instituţii de învăţămînt militar, peste hotarele ţării noastre. 
Astfel, prin PpP, avem posibilitatea să formăm o armată 
profesionistă.

Elena CRICLIVAIA, jurist:
Sînt originară din raionul Anenii Noi, unde mult timp a 

existat problema pesticidelor. Din cauza impactului negativ 
al acestor toxine, populaţia din zona afectată suferea de 
boli cronice grave, iar bazinele acvatice şi terenurile agricole 
erau poluate. Ani la rînd, nimeni nu putea să ne scape de 
acest pericol, din cauza lipsei surselor financiare. Numai 
datorită asistenţei Alianţei Nord-Atlantice şi statelor parte-
nere s-a rezolvat această problemă dureroasă pentru raionul 
nostru. Chiar dacă au trecut abia cîteva luni, de la evacua-
rea pesticidelor din raionul Anenii Noi, situaţia ecologică, în 
regiune, s-a schimbat simţitor în bine.   

Locotenentul Vladimir CERNEAVsChI, 
comandant pluton medical, Batalionul 22 de Menţinere a Păcii:

Parteneriatul pentru Pace aduce mari beneficii întregii Armate Naţionale, inclusiv personalului me-
dical. Sub egida Parteneriatului, au fost organizate mai multe exerciţii multinaţionale cu tematică me-
dicală, la care au participat şi medicii militari din Republica Moldova. Eu am avut ocazia să particip la 
două exerciţii de acest gen: „Medceur 2008”, desfăşurate în Croaţia, şi „Medceur 2009”, care a avut loc în 
Serbia. A fost o experienţă inedită pentru mine şi colegii mei din alte unităţi militare ale Armatei Naţio-
nale. Scenariul exerciţiului a prevăzut participarea forţelor medicale de reacţie rapidă, pentru acordarea 
ajutorului populaţiei sinistrate, în urma unui cutremur de pămînt, inundaţiilor şi poluării mediului. Aco-
lo medicii moldoveni au obţinut cunoştinţe şi deprinderi utile în domeniu. Această experienţă a fost foarte 
necesară pentru ţara noastră, în timpul inundaţiilor din anii trecuţi.     

20 de ani de la semnarea Programului Parteneriat pentru Pace
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Nicolai AFANAS, magistru în ştiinţe politice:

„Problemele de securitate vor rămîne 
o prioritate pentru statele naţionale 

şi organizaţiile internaţionale”

Orice stat are nevoie de o armată capabilă să 
răspundă provocărilor de securitate atît din 
interior, cît şi din exterior. Un soldat şi o ar-
mată eficientă înseamnă competenţe, tehno-
logii şi devotament.“

- Cum apreciaţi evoluţia relaţiei NATO-Moldova?
- Relaţiile dintre Republica Moldova şi nATO au avut şi 

au o evoluţie sinusoidală, fiind influenţate, în primul rînd, de 
orientările politice externe ale partidelor de la guvernare. În 
acelaşi timp, trebuie să menţionăm  că relaţiile sînt în captivi-
tatea confruntărilor geopolitice şi schimbărilor de pe tabla de 
şah a politicii mondiale.

- Care este realitatea dialogului politic dintre 
Republica Moldova şi NATO?
- Republica Moldova, la momentul devenirii sale ca su-

biect de drept internaţional, şi-a declarat statutul de neutrali-
tate permanentă. Avînd la bază acest principiu, dialogul din-
tre statul nostru şi nATO este limitat la interacţiuni de ordin 
politic şi umanitar. În prezent, clasa politică şi societatea în 
ansamblu nu este pregătită şi predispusă să trecem la un alt 
nivel în relaţiile cu nATO.

- Care sînt cele mai mari realizări şi cele mai mari 
provocări ale Republicii Moldova în calitate de partener 
NATO?
- Principala realizare a Republicii Moldova în interacţi-

unea cu nATO a fost semnarea iPAP, care a permis iniţierea 
reformării sectorului de securitate. În acelaşi timp, există şi 
riscuri în relaţiile cu nATO, în primul rînd, polarizarea soci-
etăţii moldoveneşti.20

 d
e a

ni
 d

e l
a 

sem
na

re
a 

Pr
og

ra
m

ul
ui

 P
ar

ten
er

ia
t p

en
tr

u 
Pa

ce



21Martie 2014

- Care sînt avantajele şi dez-
avantajele statutului de partener 
NATO?
- Avantajele sînt participarea la 

programele de reformare a sistemului de 
apărare al Republicii Moldova şi, în ace-
laşi timp, perfecţionarea continuă a ofi-
ţerilor Armatei naţionale. Dezavantajele 
reies din confruntarea geostrategică din 
această regiune dintre nATO şi Fede-
raţia Rusă, unde noi trebuie să oscilăm 
între cele două tabere.

- Ce credeţi despre eforturile de-
puse de autorităţi şi de ONG-uri în 
ceea ce priveşte informarea cetăţe-
nilor cu privire la NATO?
- Există două probleme majore re-

feritor la cunoştinţele şi atitudinea ce-
tăţenilor moldoveni privind nATO: în 
primul rînd, lipsa de informaţie şi atitu-
dinea preconcepută, negativă şi agresivă, 
faţă de această structură. OnG-urile de 
specialitate şi mass-media locală trebuie 
să înlăture analfabetismul informaţional 
referitor la istoria, structura, obiectivele 
şi activitatea nATO şi, astfel, să se ajungă 
la schimbarea treptată a percepției față 
de organizaţie.

- Conform ultimului sondaj de 
opinie, realizat de IMAS, la solicita-
rea Centrului de Informare şi Docu-
mentare privind NATO în Moldova, 
peste 35% dintre respondenţi au o 
atitudine neutră față de cooperarea 
RM cu NATO. Cum credeţi, de ce ? 
- situaţia social-economică din ţara 

noastră constrînge cetăţenii să se con-
centreze asupra problemelor de supra-
vieţuire. Astfel, subiectele ce ţin de co-

laborarea cu structurile multilaterale îşi 
pierd din importanţă. Un alt factor, care 
condiţionează acest procent, este lipsa 
de informaţii generale despre nATO, 
obiectivele şi direcţiile de politică exter-
nă ale Republicii Moldova.

- Ce credeţi despre participa-
rea militarilor moldoveni în cadrul 
operaţiunii derulate de NATO cu 
mandat ONU în Kosovo?
- Republica Moldova, după obţine-

rea independenţei, a fost în permanenţă 
un consumator de securitate, încercînd 
să atragă parteneri străini în soluţiona-
rea diferendelor şi problemelor interne. 
Participarea într-o astfel de operaţiune 
este un prim pas spre transformarea 
noastră în generator de securitate regi-
onală. Aportul Republicii Moldova nu 
este unul major, dar e importantă impli-
carea şi asumarea responsabilităţilor în 
cadrul unei operaţiuni OnU. 

- Care este importanţa parti-
cipării militarilor moldoveni în 
cadrul misiunilor  internaţionale 
pacificatoare? Sînt justificate chel-
tuielile aferente acestor participări? 
- Orice stat are nevoie de o arma-

tă capabilă să răspundă provocărilor 
de securitate atît din interior, cît şi din 
exterior. Un soldat şi o armată eficien-
tă înseamnă competenţe, tehnologii şi 
devotament. Dezvoltarea profesională a 
unui militar este posibilă doar prin an-
trenarea acestuia în operaţiuni practice, 
misiunile de pacificare sînt o ocazie uni-
că pentru militari să-şi transforme cu-
noştinţele teoretice în abilităţi practice.

- Cum vedeţi, în timp, Parte-
neriatul pentru Pace şi poziţia 
Republicii Moldova în cadrul aces-
tuia?
- Problemele de securitate vor fi în 

continuare o prioritate pentru statele 
naţionale şi organizaţiile internaţionale, 
prin urmare, colaborarea şi programele 
pe această dimensiune sînt imperative. 
Republica Moldova va rămîne un stat li-
mitat în resurse şi efectiv militar şi doar 
în cadru multilateral va fi posibilă asigu-
rarea integrităţii şi securităţii naţionale. 

 CID NATO
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Republica Moldova, în momentul cînd şi-a 
declarat independenţa, nu avea nici o 

instituţie de învăţămînt militar. Calea de la 
liceu militar – care avea să devină colegiu – 
a evoluat apoi la cea de institut, pentru ca în 
prezent să avem Academia Militară a Forţelor 
Armate. În 2008, la iniţiativa preşedintelui 
Republicii Moldova, Ţara noastră a solicitat 
suportul, în vederea dezvoltării curriculei, 
în conformitate cu standardele occidentale, 
acesta fiind unul dintre obiectivele cheie 
ale Planului Individual  de Acţiune din cadrul 
Programului Parteneriat pentru Pace. 
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Educaţia militară în Republica Mol-
dova era bazată pe modelul sovietic 

şi conducerea Armatei naționale a recu-
noscut faptul că în sistem se impuneau 
schimbări. Obiectivele finale pentru 
noul program de studii erau modelarea 
liderilor militari moderni, comunicabili 
şi consecutivi. instituţia militară a fost 
încurajată să dezvolte şi un program de 
instruire cu noi metodologii de predare.

Astfel, Academia Militară „Ale-
xandru cel Bun” a aderat la Consorţiul 
„Parteneriat pentru Pace” al Academi-
ilor de Apărare şi instituţiilor de studii 
de securitate. necesitatea aderării a fost 
argumentată şi într-un material publicat 
de John Troxell, copreşedintele iniţiativei 
DEEP-Moldova, profesor, institutul de 
studii strategice, la Colegiul de Război 
al Armatei sUA din Carlisle. Potrivit lui, 
secolul al XXi-lea a fost inaugurat într-o 
eră cu  modificări dinamice în domeniul 
securităţii internaţionale, care cere alte 
capabilităţi şi răspunsuri la noile amenin-
ţări, un risc de exploatare ca parte a unui 
efort multinaţional, combinat cu o pro-
babilitate  austeră economică, care pune 
presiune pe bugetele de apărare. 

Cînd este vorba de dificultăţile unită-
ţilor militare, întreaga gamă de dimensi-
uni naţionale şi resurse, toate  împărtă-
şesc aceleaşi necesităţi pentru dezvoltarea 
conducerii şi educaţiei militare profesi-
onale. iată aici identificăm nevoia de a 
consolida dezvoltarea conducerii, la toate 
nivelurile educaţiei profesionale militare, 
pentru a forma conducători principiali, 
care să poată combina noi capabilităţi în 
medii complexe. 

Toate naţiunile au nevoie să porneas-
că şi să implementeze reforme, să influ-

enţeze programe profesionale de educaţie 
militară. Deci prioritar pentru secolul în 
care trăim este de a construi capacitatea 
de parteneriat. Consorţiul promovează, 
în cele din urmă, stabilitatea regională 
prin asistarea naţiunilor PfP de a con-
strui instituţii democratice puternice de 
apărare şi de a rezolva provocările de se-
curitate regională, pe cale paşnică.

Comandantul rector al Academiei 
Militare „Alexandru cel Bun”, colonelul 
Mihail Bucliş, de asemenea, subliniază 
importanţa colaborării cu ţările par-
tenere şi necesitatea de a extinde edu-
caţia şi calificarea personalului militar. 
„Parteneriatul ar trebui să se concen-
treze asupra furnizării de asistenţă şi 
educaţie profesional-militară. Proble-
mele din domeniul securităţii globale 
vor fi rezolvate şi stabilitatea globală 
va creşte doar printr-un parteneriat so-
lid şi prin abilitatea de a opera într-un 
mediu multinaţional. Devenită parte a 
Consorţiului, instituţia noastră s-a an-
gajat să susţină eforturile ţărilor nATO, 
orientate spre extinderea cooperării re-
ciproc avantajoase, îşi asumă toate res-
ponsabilităţile conform documentului-
cadru”, a declarat comandantul rector.

Republica Moldova, în persoana 
Academiei Militare „Alexandru cel Bun”, 
participă la toate acţiunile din cadrul 
Consorţiului (întîlniri, seminare, simpo-
zioane, vizite ale grupurilor de experţi, 
delegaţii militare etc.). De asemenea, 
Academia acordă o atenţie deosebită pre-
gătirii militare a efectivului, se lucrează 
asupra programelor de instruire, se insis-
tă mult şi pe studierea limbilor străine.

Recomandarea cea mai ambiţioasă 
a fost de a dezvolta un nou curs pentru 

ofiţerii superiori, inclusiv programul de 
Masterat. La momentul vizitei de evalu-
are, nu exista nici o opţiune suplimentară 
în educaţia  militară adițională disponi-
bila în Moldova, în afară de cursul pentru 
ofiţeri juniori. Experţii institutului Mili-
tar şi-au exprimat îngrijorarea: cariera 
de ofiţeri necesită oportunităţi adiţionale 
pentru un nivel de studii militare mai în-
alt şi oportunităţi civile pentru gradul de 
Masterat.

Rezultatul celui mai recent bilanţ 
arată că eforturile depuse dau roade şi 
că educaţia profesional-militară de la noi 
prezintă un model cu potenţial pentru 
alte ţări. Pentru o naţiune cum e Repu-
blica Moldova,  care are o armată relativ 
mică, este necesar ca aceasta să profite 
de pregătirea profesională militară şi 
de oportunităţile de formare, oferite de  
nATO şi statele partenere.

Rezultatele practice ale efectivului 
militar din cadrul Academiei s-au văzut, 
pe parcursul anilor, la unele de exerciţii 
multinaţionale, în cadrul Programului 
Parteneriat pentru Pace. Memorabile sînt 
cele din sUA: „Cooperative Osprey”, „Bi-
lateral artillery exercise”, „Bilateral infan-
try exercise”, „Cooperative Best Effort” 
din Canada, România, Austria, Georgia, 
Armenia, Ucraina ş.a.

Decizia de a înmatricula fete în in-
stituţia noastră se datorează, la fel, 
programului de modernizare a Acade-
miei Militare şi statutului de membru al 
Consorţiului Programului „Parteneriat 
pentru Pace” al Academiilor de Apărare 
şi instituţiilor de studii de securitate.

Locotenent major 
Natalia ANDRONACHI

Toate naţiunile au nevoie să pornească şi să 
implementeze reforme, să influenţeze progra-
me profesionale de educaţie militară. Deci 
prioritar pentru secolul în care trăim este de 
a construi capacitatea de parteneriat. “

Accentele academice 
ale Parteneriatului

23Martie 2014
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Vorbesc despre locotenentul major 
Ludmila Cutie, ofiţer de cooperare civil-
militară din cadrul Batalionului 22 de 
Menţinere a Păcii. De 23 de ani este fidelă 
uneia şi aceleiaşi meserii. s-a născut într-o 
familie, în care tata era militar şi, probabil, 
de acolo i s-a tras pasiunea pentru lumea 
culorilor kaki. Din patru copii la părinţi, 
trei fraţi şi o soră,  doar ea a ales să pă-
şească pe urmele părintelui. Primul an de 
militărie l-a petrecut la baza de aviaţie din 
Mărculeşti. Peste doi ani, întîlneşte marea 
ei dragoste, pe atunci locotenentul major 
igor Cutie. Împreună au dat viaţă celor 
două fete. A învăţat să fie de sine stătătoare 
încă de la vîrsta de 16 ani. Acelaşi principiu 
le insuflă şi copiilor ei. Cea mică e elevă în 
clasa a 9-a şi visează să devină pilot... 

nu e mare secret că serviciul îi fură cea 
mai mare parte a vieţii. iar de linişte în fa-
milie şi de oaspeţi dragi (ne-a şoptit, prin-
tre altele, doamna Cutie că este o gazdă 
primitoare) încearcă să profite în puţinul 
timp liber pe care îl are.

Un portret în spiritul efortului 
multinaţional

Obstacolele nu o pot opri din drum şi nici altcineva nu o poate 
face. doar propria persoană. atît!  iar cît timp are putere şi do-

rinţă de a munci, nu ezită să o facă, cu pasiune şi abnegaţie. graţia 
evidentă, cu fiecare gest făcut, chipul senin şi ochii sinceri o fac să 
se evidenţieze în mulţime. Şi nu ştiu cum se întîmplă că frumoasele 
şi deşteptele femei militar tot de militari se lasă cucerite. 

este un militar bine pregătit, cu o experienţă bogată în spa-
te. Ofițerul Ludmila Cutie participă în exerciţii multinaţi-
onale în poligoanele din afara ţării, perfecționîndu-şi abi-
lităţile profesionale şi împrumutînd experiență din practici 
internaţionale”. 

Locotenent-colonelul Mircea BUjOR, 
comandantul Batalionului 22 de Menţinere a Păcii

“
20
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Am fost curioasă să aud părerea 
celor cu care dumneaei interacţionează 
zilnic. „Este un militar bine pregătit, cu 
o experienţă bogată în spate. Ofițerul 
Ludmila Cutie participă în exerciţii mul-
tinaţionale în poligoanele din afara ţării, 
perfecționîndu-şi abilităţile profesionale 
şi împrumutînd experiență din practici 
internaţionale”, afirmă locotenent-colo-
nelul Mircea Bujor, comandantul Bata-
lionului 22 de Menţinere a Păcii. 

Cuvinte de laudă în adresa doam-
nei Cutie au şi colegii de breaslă. spre 
exemplu, locotenentul major nălea 
Burlacu o defineşte drept un om de nă-
dejde, care vine în ajutor, cel puţin, cu 
un sfat. Potrivit ei, Ludmila Cutie este o 
persoană pozitivă şi niciodată nu intră 
în conflict cu cineva. „Formăm o echi-
pă în care muncim cot la cot, iar într-o 
echipă trebuie să credem în colegii noş-
tri, pentru că încrederea este elementul 

Participarea la astfel de exerciţii de antre-
nament le oferă militarilor noştri posibili-
tatea de a obţine noi cunoştinţe, pe care, la 
întoarcerea în unitate, le punem în aplicare, 
pe parcursul programului de instrucţiune.“

care menţine coeziunea unui colectiv”, 
a mai adăugat aceasta. 

Prima ieşire a ofiţerului Ludmila 
Cutie în cadrul unui exerciţiu multina-
ţional a fost în Germania. O experienţă 
similară a avut şi anul curent. Dacă anul 
trecut a colaborat cu americanii, anul 
acesta, a avut şansa să împartă poligo-
nul de instruire cu colegii militari geor-
gieni, membri ai programului Partene-
riat pentru Pace.

Ofiţerului Cutie i s-a încredinţat 
funcţia de ajutor şef secţie personal. Pe 
parcursul activităţilor din baza militară 
Hohenfels, se ocupa de planificare la ni-
vel de stat Major, perfecţionîndu-şi tac-
tica desfăşurării operaţiunilor de menţi-
nere a păcii. 

„Participarea la astfel de exerciţii de 
antrenament le oferă militarilor noştri 
posibilitatea de a obţine noi cunoştinţe, 
pe care, la întoarcerea în unitate, le pu-
nem în aplicare, pe parcursul programu-
lui de instrucţiune. De altfel, reprezintă 
şi un examen de verificare a propriilor 
puteri. În asemenea condiţii, îţi demon-
strezi rezistenţa fizică şi îţi dezvolţi spi-
ritul de echipă. Aplicaţiile militare mul-
tinaţionale au menirea de a perfecţiona 
aptitudinile profesionale pe segmentul 
exercitării misiunilor pacificatoare, dar 
şi de a ne cunoaşte reciproc, de a cu-
noaşte modul de activitate a militarilor 
din alte state. Pînă la urmă, scopul aces-
tora este de a colabora, în numele păcii”, 
consideră Ludmila Cutie.

Locotenent major 
Natalia ANDRONACHI

20 de ani de la semnarea Programului Parteneriat pentru Pace
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Utilizată în calitate de mecanism de comunicare 
politică, diplomaţia publică își are originea în 

secolul XVII, perioadă în care franţa promova cu 
succes cultura și limba franceză, în toată Europa, 
reușind să o transforme în limba diplomaţiei eu-
ropene. Ulterior, tehnicile de diplomaţie publică 
au fost pe larg folosite de sUA, în perioada Primu-
lui Război Mondial, și de către cele două blocuri, 
în perioada Războiului Rece. Astăzi, diplomaţia 
publică este exponentul erei informaţionale, fiind 
indispensabilă atît politicilor promovate de către 
state, cît și celor elaborate de către organizaţiile in-
ternaţionale. 

Un exemplu relevant, în acest sens, este diplo-
maţia publică desfășurată de către NATO. Pentru 
a contracara efectul negativ, pe care l-a avut propa-
ganda anti-NATO, în fostul spaţiu sovietic și în lu-
mea arabă și pentru a asigura accesul la informaţia 
veridică despre organizaţie, Alianţa Nord-Atlantică 
a înfiinţat, în 2004, Divizia de Diplomaţie Publică, 
care are rol consultativ în Consiliul Nord-Atlantic, 
oferind suport și recomandări pentru a îmbună-
tăţi percepţiile și a crește suportul publicului extern 
despre misiunea și acţiunile Alianţei. 

În Republica Moldova, instituţia, care facilitea-
ză comunicarea dintre NATO și publicul moldo-
venesc, este Centrul de Informare și Documentare 
privind NATO în Moldova (CID NATO). Acesta e 
o instituţie neguvernamentală, care își propune să 
promoveze, în beneficiul public, valorile și princi-
piile euro-atlantice, să sprijine cooperarea dintre 
Moldova și Alianţa Nord-Atlantică, să implemen-
teze obiectivele și activităţile stabilite în cadrul in-
strumentelor de cooperare Moldova- NATO, pre-
cum și să informeze opinia publică în legătură cu 
aceste aspecte. 

Crearea CID NATO a fost stipulată în cadrul Pro-
gramului Naţional de implementare a Planului Indi-
vidual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica 
Moldova-NATO, aprobat de guvern, la 29.12.2006. 
Astfel, la 3 octombrie 2007, CID NATO a fost inau-
gurat oficial, în prezenţa Adjunctului Asistentului 
secretarului general NATO pentru Diplomaţie Pu-
blică, stefanie Babst, și ministrului Apărării, Vitalie 
Vrabie, cu suportul Ministerului Afacerilor Externe 
și Integrării Europene, Diviziei Diplomației Publice 
NATO și Ambasadei României. 

Centrul de Informare 
                  şi Documentare 
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Activitatea Centrului este planificată și organizată în 
cooperare cu Ambasada Punct de Contact, repre-

zentant al unui stat membru, care, deși nu are rol de mi-
siune diplomatică, facilitează dialogul dintre CID NATO 
și Cartierul general NATO, oferind informaţie directă 
despre rolul și politicile promovate de Alianţă.  Rolul de 
Ambasadă Punct de Contact l-au avut, de la inaugurarea 
Centrului, Ambasada României (2007-2008), Ambasada 
Lituaniei (2009-2010) și Ambasada Bulgariei (2011-2012, 
2013-prezent).  

De asemenea, Centrul cooperează cu secretariatul 
Internațional al NATO/Divizia de Diplomație Publică, cu 
ambasadele celorlalte state membre și partenere NATO 
acreditate în Republica Moldova, cu instituţii de stat și cu 
administraţia publică locală, cu instituţii de învăţământ, 
societăţi publice, organizaţii internaţionale și asociaţii 
neguvernamentale din ţară și de peste hotare, interesate 
de domeniul relaţiilor internaţionale și, în special, a celor 
euroatlantice, al căror scopuri nu contravin obiectivelor 
Centrului și legislaţiei în vigoare. 
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privind NATO în Moldova

De la înfiinţarea sa, CID NATO a 
implementat zeci de proiecte, 

ai căror beneficiari au fost reprezen-
tanţi ai instituţiilor de stat, mediului 
academic, mass-media și, desigur, ce-
tăţenii de rînd din întreaga republică. 
Printre activităţile de diplomaţie pu-
blică pe care CID NATO le desfășoară, 
cu regularitate, se numără emisiuni 
radio, organizarea cluburilor de presă, 
expoziţii de fotografii deschise publi-
cului larg, campanii de informare și 
sensibilizare a populaţiei cu privire la 
cele mai stringente probleme de securi-
tate și apărare, dezvoltarea studiilor de 
securitate în mediul academic din Re-
publica Moldova, simularea procesu-
lui de negociere și luare a deciziilor în 
cadrul structurilor Alianţei, prin des-

fășurarea concursului Model NATO, 
precum și organizarea anuală a seriei 
de evenimente „săptămîna NATO”. 

Anul acesta, „săptămîna NATO” va 
fi desfășurată în luna mai, avînd ca su-
biect principal aniversarea a 20 de ani 
de la semnarea documentului-cadru 
prin care Republica Moldova a devenit 
membru al programului Parteneriatul 
pentru Pace. Activităţile vor cuprinde 
dezbateri publice, o conferinţă la nivel 
înalt cu liderii Alianţei Nord-Atlanti-
ce, expoziţii de fotografie, lecţii publi-
ce, emisiuni radio și TV, precum și lan-
sări de jurnale academice, broșuri și o 
compilaţie de caricaturi ce vor reflecta 
stereotipurile societăţii în privinţa 
NATO și vor oferi informaţie actuală 
și veridică despre Alianţă.

2014 este un an semnificativ pen-
tru Republica Moldova și NATO, an în 
care vor fi analizate istoriile de succes, 
dar și lacunele în cadrul Parteneriatu-
lui. Pentru a facilita acest proces, CID 
NATO își propune să implice cît mai 
mulţi beneficiari în activităţile sale și 
să implementeze proiecte diverse cu 
impact social și informaţional sem-
nificativ. Astfel, Centrul va organiza 
instruiri și campanii de informare 
cu privire la beneficiile participării 
Republicii Moldova în misiunile pa-
cificatoare,  după modelul experien-
ţei militarilor moldoveni în cadrul 
KfOR, va informa populaţia despre 
impactul summit-ului NATO din 
Wales asupra parteneriatului dintre 
RM și Alianţă, va implica ambasadele 
statelor membre și partenere NATO, 
la Chișinău, în desfășurarea unor ca-
fenele de discuţii cu cei preocupaţi de 
problemele de securitate și apărare 
și va asigura în continuare tuturor 
persoanelor interesate accesul la pu-
blicaţiile despre NATO și informaţia 
obiectivă despre misiunea și activită-
ţile sale în Republica Moldova.

echipa Centrului de Informare şi 
Documentare privind NATO 

în Republica Moldova

Pentru a-și îndeplini misiunea, Centrul NATO îndeplinește urmă-
toarele funcţii:

• de informare a cetăţenilor cu privire la obiectivele, rolul, instituţi-
ile și mecanismele funcţionării Alianţei Nord-Atlantice;

• de instruire, cu privire la mecanismele de cooperare cu Alianţa 
Nord-Atlantică și activităţile specifice relaţiilor bilaterale, precum și în 
alte domenii ale cooperării dintre Republica Moldova și Alianţa Nord-
Atlantică;

• advocacy, în vederea promovării unor iniţiative şi proiecte interna-
ţionale bilaterale, iniţiate, în parteneriat cu instituţiile afiliate și structu-
rile componente ale Alianţei Nord-Atlantice și a sprijinirii proceselor de-
mocratice, securităţii și stabilităţii interne, regionale și internaţionale.
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