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Armata Națională are nevoie de tehnică 
militară modernă, dar cel mai mult Ar-

mata Națională are nevoie de militari patrioți 
și profesioniști.

Republica Moldova  are armată capabilă 
să facă faţă oricăror provocări și transmit asta 
cetăţenilor noștri, să stea liniștiţi că armata 
noastră își face datoria. Noi ne mândrim cu o 
generaţie tânără, o generaţie nouă, foarte ta-
lentată de militari.

Ştim cu toţii că avem nevoie de o armată in-
teligentă, interoperabilă cu structurile NATO 
care să se integreze ușor în diferite structuri. 
Avem câteva structuri care au fost acceptate și 
corespund standardelor NATO și care pot par-
ticipa oriunde în lume la operaţiuni de menţi-
nere a păcii. Sunt militari foarte bine pregătiţi. 
Avem Misiunea KFOR în Kosovo, avem mili-
tari în Africa, în Asia.

Anatol ŞALARU, ministrul Apărării

Armata Națională 
are nevoie de tehnică 
militară modernă, 

dar cel mai mult Armata 
Națională are nevoie 
de militari patrioți și 
profesioniști”.



Dacă ar fi cazul, spre 
exemplu,  ca să mă ridic cu 

arma în mâna pentru a-mi apăra 
patria, evident aş face-o”.

Armata Naţională25ani

Richy Ardezianu
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Pentru ca poporul să păstreze ceea ce a acumu-
lat de-a lungul istoriei, trebuie să aibă asigu-

rată stabilitatea. O armată trebuie să existe și în 
afara acţiunilor militare. Celelalte instituţii ale 
statului pot să funcţioneze liniștit doar știind că au 
în spate o armată puternică și loială. Se spune că 
eroii au cunoscut ororile războiului pentru ca noi 
să cunoaștem beneficiile vieţii pașnice. 

Faptul că suntem apreciaţi în teatrele de ope-
raţii e o dovadă că armata Republicii Moldova se 
aliniază puterilor militare din întreaga lume. Îm-
preună cu partenerii și aliaţii străini participăm 
la acţiuni de stabilitate și sprijin, care au rolul să 
asigure pacea în diferite regiuni. Prin implicare ne 
îndeplinim misiunea de bază, cea de apărare, că 
doar aceasta înseamnă să fii militar.

Armata cere să fii la datorie când ţara are ne-
voie de tine. Din dragoste și devotament faţă de 
Patrie și popor, port cu mândrie epoleţii pe umeri. 
Nicăieri în altă parte nu o să întâlniţi camara-
deria și spiritul de echipă, caracteristice Armatei 
Naţionale.

Locotenent major Andrian GUŢU,  
Batalionul de Transmisiuni

Armata cere să fii la 
datorie când ţara are 
nevoie de tine”.
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Aceşti bravi militari în 
fiecare zi apără ţara, dar 
noi nu observăm aceasta!”

Armata Naţională este un test de autoevalua-
re pentru a descoperi adevăratul apărător al 

Patriei din sufletul fiecăruia. În 2006 însă, înainte 
de a veni printre apărători, nu conștientizam încă 
ce este armata. Dar, din primele zile de activitate, 
am înţeles că, pe lângă profesionalism, serviciul 
militar te învață să dai dovadă de activism și ab-
negaţie în lucru.

Vreau să spulber zvonurile eronate răspândite 
în societate, cum că armata nu ar fi cel mai propi-
ce loc pentru tineret. Eu am fost întâlnit amical de 
un colectiv unit, gata să mă ajute și să mă îndru-
me în orice aspect, zi de zi. 

Activitatea în armată nu se rezumă la instru-
irea practică, aceasta implică și instruirea teore-
tică a efectivului. Astfel, în 2011 am avut posibi-
litatea de a preda lecţii funcţionarilor publici ai 
Ministerului Apărării în cadrul Academiei de Ad-
ministrare Publică.

Îndemn tinerii să nu ezite să vină în arma-
tă, deoarece, la fel ca militarilor de ieri și de azi, 
aceasta le va aduce noi experienţe și le va deschide 
alte orizonturi. 

Sergiu DARII, 
 specialist principal Direcţie logistică, 
Marele Stat Major al Armatei Naţionale

Armata Naţională este un 
test de autoevaluare pentru 

a descoperi adevăratul apărător 
al Patriei din sufletul fiecăruia”. 

Sandu GRECu 
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Serviciul militar pe care l-am îndeplinit în uni-
tatea militară „Dacia” din orașul Cahul, în-

tre anii 1992-1994, a lăsat o amprentă plăcută și 
amintiri frumoase în viaţa mea. Mai târziu m-am 
reîntors în aceeași unitate pentru a sluji în calitate 
de preot militar.

Armata, indiferent de stat, a fost din toate tim-
purile și rămâne instituţia care cultivă în inimi-
le tinerilor simţul patriotismului și dragostea de 
ţară. Dumnezeu să binecuvânteze și să ocrotească 
Armata Naţională. Militarilor – ascultare și supu-
nere faţă de superiori, rudelor – răbdare și rugă-
ciune, veteranilor – sănătate și putere. Colectivu-
lui redacţiei „Oastea Moldovei” Domnul să-i dea 
înţelepciune și cuget bun pentru a ajunge la inima 
cititorilor. Așa să ne ajute Dumnezeu!

Veaceslav HORTOLOMEI, 
 preot militar, protoiereu

Armata, indiferent de stat,  
a fost din toate timpurile  

și rămâne instituţia care cultivă 
în inimile tinerilor simţul 
patriotismului și dragostea de ţară”.

Plutonier Alexandr RUSNAc,  
şef Secţie păstrare valori materiale,  
Depozit echipament al AN

Armata îţi face ordine nu 
doar în gânduri, ea îţi 

stabilește o rânduială a vieţii, 
obiective care conform planului 
sunt atinse într-un timp scurt”. 

Mi-ar plăcea  
să-mi vină 

inspiraţia să mai scriu  
o piesă patriotică”

Ion RAţă
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Purtarea epoleţilor pe umeri este o tradiţie în 
familia mea. Primul care s-a consacrat mese-

riei de apărător a fost tata, locotenent-colonel de 
justiţie. Ca să urmăm noi, eu și fratele mai mic. 
Astăzi pot spune că sunt mândru de calea pe care 
am ales-o, fără regrete privesc înapoi și la sigur 
voi fi un exemplu și pentru copiii mei. 

Armata îţi face ordine nu doar în gânduri, ea 
îţi stabilește o rânduială a vieţii, obiective care 
conform planului sunt atinse într-un timp scurt. 
De asemenea, serviciul militar oferă nenumărate 
beneficii pe care, la ora actuală, nicio altă meserie 
nu le-ar putea pune la dispoziţia tinerilor. 
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 Eu i-aş sfătui (pe tineri), în cazul în 
care le permite sănătatea, să facă, 
fără îndoieli, serviciul militar, căci 
asta este o şansă bună să capeţi 
experienţa necesară pentru viaţă,  
să devii bărba”. 

Armata este absolut necesară oricărui popor, 
nu doar pentru apărarea și menţinerea sta-

talităţii și suveranităţii acestuia, fiind și un in-
strument de călire, de educare a viitorilor bărbaţi, 
apărători ai neamului. Doar în condiţii de arma-
tă aceștia deprind adevăratele calităţi bărbătești, 
se dezvoltă și se întăresc fizic și moral.

Cu toţii ne dorim să trăim într-o ţară bogată și 
prosperă, însă pentru aceasta este necesară contri-
buţia fiecăruia dintre noi. Fiind medic militar de 
meserie, îmi aduc aportul la îmbunătăţirea stării 
de sănătate a efectivului Armatei Naţionale.

Din devotament și sacrificiu, dar și datorită 
lucrurilor enunţate mai sus, care îmi aduc plăcere 
și satisfacţie sufletească, rămân să muncesc în Ar-
mata Naţională. Pe lângă toate acestea, îmi iubesc 
Patria, unde s-au născut strămoșii mei, unde am 
făcut primii pași și unde am rostit primul cuvânt...

Locotenent-colonel medic Vasile IGNATIUc, 
şef Secţie investigaţii şi diagnostică,  
şef cabinet endoscopie,  
Spitalul clinic Militar central 

Armata este absolut 
necesară oricărui popor,  

nu doar pentru apărarea  
şi menţinerea statalităţii  
şi suveranităţii acestuia, fiind  
şi un instrument de călire,  
de educare a viitorilor bărbaţi, 
apărători ai neamului”.

Mihai VOluNTIR  
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Acum 20 de toamne, m-am angajat soldat prin 
jurământ să răspund nevoilor armatei. Din 

Brigada 3 infanterie motorizată am mers cu ser-
viciul militar în alte unităţi, acolo unde era ne-
voie de competenţele mele profesionale. Am urcat 
pe scara ierarhică cu susţinerea colegilor și, nu în 
ultimul rând, a familiei. 

Pentru mine, militarul, Armata Naţională a 
fost și este întruchiparea corectitudinii, a curaju-
lui, a demnităţii, cinstei și onoarei. În cele două 
decenii de culoare kaki, am întâlnit multe persoa-
ne destoinice, exemple de urmat în cariera mili-
tară. În cazul meu, milităria înseamnă carieră pe 
termen lung, pe viaţă. Activez până în prezent în 
instituţia militară, unde alături de colegi trăim 
bune și rele și nu uităm de tradiţiile și obiceiurile 
militare.

Armata trebuie privită ca o componentă de 
prestigiu a statului nostru, iar pentru noi toţi 
aceasta trebuie să fie permanent un prilej de mân-
drie fie printre prieteni, fie printre străini. 

Căpitan Aurelia NICA,  
specialist Secţia militaro-patriotică, 

Centrul gestionare resurse de mobilizare 
şi al efectivului Armatei Naţionale

Armata trebuie privită ca 
o componentă de prestigiu 

a statului nostru, iar pentru 
noi toţi aceasta trebuie să 
fie permanent un prilej de 
mândrie fie printre prieteni, fie 
printre străini”. 

Pentru mine armata a fost cu 
adevărat o şcoală a vieţii... 
încercările prin care am trecut 

m-au călit şi mi-au fost de folos după 
armată. Am devenit mai matur  
şi mai pregătit pentru viaţă...” 
Gheorghe ţOPA
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În 11 ani de activitate în Armata Naţională 
am avut oportunitatea să particip la dife-

rite activităţi naţionale și internaţionale, cum ar 
fi exerciţiile militare și cursurile de perfecţiona-
re. De asemenea, în cadrul armatei am studiat 
o limbă străină, am fost comandant în trupe, am 
desfășurat  activităţi didactice și toate datorită 
faptului că în această structură există un spectru 
larg de activităţi, iar evoluţia în cariera militară 
a cadrelor depinde de performanţele, pregătirea, 
potenţialul și opţiunile acestora.

Armata reprezintă o echipă de profesioniști 
care într-un termen scurt se poate mobiliza și își 
poate coordona acţiunile, astfel încât să garanteze 
suveranitatea, independenţa, unitatea și integri-
tatea teritorială a ţării. Această echipă are în spa-
te o familie care îi sprijină și pentru care ei sunt 
gata să se sacrifice.

căpitan Iurie ANDRUŞcA,  
specialist Secţia management carieră, 
Direcţia management resurse umane

Armata reprezintă o echipă 
de profesionişti care într-un 

termen scurt se poate mobiliza 
şi îşi poate coordona acţiunile, 
astfel încât să garanteze 
suveranitatea, independenţa, 
unitatea şi integritatea 
teritorială a ţării”. 

Armata este o amintire care  
nu poţi să o arunci din suflet,  

nu poţi să o îneci sau să o ştergi din 
memorie. Şi unele momente deprinse  
în armată îmi ajută în profesie...”

Andrei SOChIRCă
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În tinereţea mea nu visam să fiu militar. În-
tâmplarea a făcut ca, după absolvirea uni-

versităţii, să fiu angajată în serviciul militar. Au 
trecut peste 20 de ani din acea zi și pot spune cu 
mâna pe inimă că a fost o alegere conștientă.

la noi este o tradiţie de familie. Tatăl meu a 
fost militar și încă din copilărie am văzut ce în-
seamnă să porţi pe umeri epoleţi. Am trăit cu 
părinţii în tabăra militară. Mă trezeam și ador-
meam cu cântecele soldaţilor de după geam.

Armata presupune, întâi de toate, responsa-
bilitate, disciplină, încredere în comandanţi și 
camarazi. În toţi acești ani m-am confruntat cu 
toate greutăţile serviciului militar, în schimb, aici 
am cunoscut cei mai buni prieteni.

căpitan Olga REZUNIc,  
centrul comunicaţii şi Informatică

Armata presupune, întâi 
de toate, responsabilitate, 

disciplină, încredere în 
comandanţi şi camarazi”. 

Au fost ani frumoşi, ani 
în care am crescut, am 
învăţat multe despre viaţă. 
De aceea cred că tinerii 

trebuie să meargă la armată” 

Valentin BOTNARu,  
Formaţia ProBachus

17Oastea MoldoveiOastea Moldovei16

Armata Naţională25ani



În tinereţea mea nu visam să fiu militar. În-
tâmplarea a făcut ca, după absolvirea uni-

versităţii, să fiu angajată în serviciul militar. Au 
trecut peste 20 de ani din acea zi și pot spune cu 
mâna pe inimă că a fost o alegere conștientă.

la noi este o tradiţie de familie. Tatăl meu a 
fost militar și încă din copilărie am văzut ce în-
seamnă să porţi pe umeri epoleţi. Am trăit cu 
părinţii în tabăra militară. Mă trezeam și ador-
meam cu cântecele soldaţilor de după geam.

Armata presupune, întâi de toate, responsa-
bilitate, disciplină, încredere în comandanţi și 
camarazi. În toţi acești ani m-am confruntat cu 
toate greutăţile serviciului militar, în schimb, aici 
am cunoscut cei mai buni prieteni.

căpitan Olga REZUNIc,  
centrul comunicaţii şi Informatică

Armata presupune, întâi 
de toate, responsabilitate, 

disciplină, încredere în 
comandanţi şi camarazi”. 

Au fost ani frumoşi, ani 
în care am crescut, am 
învăţat multe despre viaţă. 
De aceea cred că tinerii 

trebuie să meargă la armată” 

Valentin BOTNARu,  
Formaţia ProBachus

17Oastea MoldoveiOastea Moldovei16

Armata Naţională25ani



Armata... Totul a început dintr-o glumă, mai 
exact de la un filmuleţ difuzat la TV, în care 

era prezentată viaţa cazonă. Din acel moment, 
viaţa mea a luat o cu totul altă întorsătură. 

Dintotdeauna am avut simţul disciplinei, 
punctualităţii și am dus un mod sănătos de via-
ţă. Prioritatea meseriei de ofiţer constă în grija 
faţă de subalterni, executivitate, stimă și respec-
tarea cu stricteţe a Regulamentelor militare. De 
asemenea, această profesie impune corectitudine, 
transparenţă și exigenţă care, din punctul meu de 
vedere, îmi sunt caracteristice.

Pentru a fi militar în Armata Naţională, in-
diferent de statut, e necesar, în primul rând, să-ţi 
iubești ţara, neamul, prietenii și să ai chemare, 
cum spun feţele bisericești, pentru că, dacă nu în-
trunești aceste calităţi, în zădar te mai consideri 
militar.

căpitan Dumitru GORcEAG,  
Divizionul de Artilerie

Pentru a fi militar  
în Armata Naţională, 

indiferent de statut, e necesar, 
în primul rând, să-ţi iubeşti 
ţara, neamul, prietenii...”

Armata te modelează

Plutonier adjutant Ruslan cERNOVScHI, 
comandant pluton asigurare aerodrom, 
Batalionul de asigurare tehnică  
de aviaţie şi aerodrom

Siguranţa zilei de mâine mă face să vin cu en-
tuziasm la serviciu. Nu o să găsim confortul și 

condiţiile perfecte de muncă în armată, însă plu-
sul acestei profesii constă în faptul că îndeplinești 
o obligaţie morală, trudești alături de profesio-
niști și comandanţi, care te motivează și te inspi-
ră să mergi mai departe și să obţii noi realizări. 
Vrei, nu vrei, armata te modelează. Odată ce vii 
din proprie dorinţă în armată, înţelegi și accepţi 
sacrificiul și modul de trai al militarului.

19Oastea MoldoveiOastea Moldovei18

Eu o să scriu despre armată, 
dacă reuşesc. Undeva chiar am 
şi un titlu – între platon şi pluton. 

Acest capitol va intra în cartea mea 
de memorii”. 
Efim TARlAPAN
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Nu-mi imaginez Moldova 
fără armată” 

Începuturile activităţii mele în cadrul instituţi-
ei militare vin la puţin timp după înfiinţarea 

Armatei Naţionale. Armata este locul unde m-am 
regăsit. În calitate de funcţionar public, mi-am 
dedicat acestui sistem întreaga mea carieră și mă 
bucur enorm că am reușit, prin activitate cinstită 
și onorabilă, să contribui la dezvoltarea organis-
mului militar și implicit a Armatei Naţionale.

Armata înseamnă securitatea statului, în frun-
tea acesteia stau ordinea și disciplina, doi piloni de 
bază ce asigură stabilitatea societăţii în care trăim. 
Soţul este militar de carieră și asta m-a făcut să cu-
nosc ce înseamnă cu adevărat serviciul militar din 
primă sursă, nu din auzite. Pe parcursul activităţii 
au fost și momente mai dificile ce ţin de deplasă-
rile frecvente, schimbarea locului de trai dintr-o 
localitate în alta, dar toate acestea rămân a fi doar 
momente, fiindcă sentimentul de mândrie, știind 
că sunt soţie de militar, prevalează.

Maria cOcA,  
Direcţia Management Resurse Umane

Armata înseamnă 
securitatea statului, în 

fruntea acesteia stau ordinea şi 
disciplina, doi piloni de bază ce 
asigură stabilitatea societăţii în 
care trăim”.

Vlad DRuC
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Prietenia este un lucru 
pe care nu l-am întâlnit 

nici la o instituţie absolvită, 
doar în armată”. 

Armata a devenit pentru mine un modus vi-
vendi și nu doar un loc de muncă. Nu mă 

laud cu o „armată” de ani în spate, dar simţul res-
ponsabilităţii și corectitudinii m-au ajutat mult 
să stăpânesc regulile pe care le impune instituţia 
militară. Satisfacţia de a-mi servi ţara și de a sal-
va vieţile oamenilor sunt aspectele care fortifică 
atașamentul meu faţă de regimul cazon.

căpitan Nicolai GUDIMA,  
Batalionul Geniu

Plutonier adjutant Alexandru căPăŢîNă, şef 
depozit armament, şef grupa depozit pluton 
asigurare compania logistica, Brigada 3 
infanterie motorizată cahul

Armata a venit ca o provocare pentru mine, 
am acceptat-o și astăzi sunt subofiţer în Ar-

mata Naţională. M-a inspirat punctualitatea os-
tașului de a ajunge la oră fixă pe platou, ordinul 
comandantului care trebuie îndeplinit fără ezita-
re, perspicacitatea militarului în poligon de a trece 
peste frici, verticalitatea tânărului care sub drape-
lul armatei depune jurământul militar. Şi acestea 
sunt doar câteva momente pe care la civilie nu le 
întâlnești.

Vitalie RuSu
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Armata înseamnă putere și unul dintre pilonii 
bunăstării poporului. Chiar dacă Republica 

Moldova este o ţară mică, ea trebuie apărată, in-
diferent de situaţie. Nu mi-am propus ca armata 
să reprezinte totul pentru mine, dar adevărul este 
că cea mai mare parte a zilei o petrec aici de foarte 
mulţi ani. Am fost angajată în Forţele Armate în 
1985. Alături de alţi ofiţeri și funcţionari, rămași 
după destrămarea uRSS, m-am implicat activ 
în procesul de formare a Armatei Naţionale. Am 
păstrat documente și acte, care ulterior au fost 
adaptate necesităţilor Armatei Naţionale de azi. 
Nu mi-a fost greu să trec de la o armată la alta, 
fiindcă îndeplineam aceeași misiune, mai ales că 
personalul este responsabil și de încredere.

De șapte ani sunt pensionară, dar voi conti-
nua să activez alături de militari atât timp cât mă 
vor ţine puterile.

Nina cALîN,  
comandamentul Forţe Terestre

Armata înseamnă putere 
și unul dintre pilonii 
bunăstării poporului.Cred că suntem într-un 

spaţiu geopolitic în care 
avem nevoie de o protecţie,  
aşa cum este armata”. 

Iulian FIlIP 
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Am venit în armată la invitaţia unei prie-
tene. Inițial, am trăit un stres enorm, 

deoarece nu e atât de simplu să migrezi brusc din 
domeniul culturii în unul al exigenţei și rigurozi-
tăţii. Se întâmpla în primele luni de la formarea 
Armatei Naţionale. Îndeplinind funcţia de dac-
tilograf, trebuia să ţin pasul cu redactorii și tra-
ducătorii care lucrau intens la întocmirea actelor 
normative și a altor documente ce stau la baza 
funcţionării organismului militar naţional.

Deși nu sunt militar de specialitate, m-am 
străduit întotdeauna să respect și să mă supun 
ordinilor din partea superiorilor. Armata mi-a 
oferit posibilitatea de afirmare într-un mediu con-
siderat al bărbaţilor.

În câteva luni voi atinge vârsta de pensionare. 
Să vă spun sincer, mă cuprinde tristeţea. După 24 
de ani, în care m-am dedicat cu toată fiinţa arma-
tei, nici nu-mi imaginez să muncesc în altă parte, 
cu atât mai mult să mă despart de colegi.

Marina cOjUHARI,
 specialist principal  
Secţiemanagement carieră, DMRU

Armata Naţională25ani

Armata mi-a oferit 
posibilitatea de afirmare 

într-un mediu considerat al 
bărbaţilor”.

27Oastea MoldoveiOastea Moldovei26

 Armata este un semn al siguranţei, 
al demnităţii, dacă vreţi. Pe lângă 
apărare, trebuie să gândeşti că eşti 
stăpân în ţara ta şi eşti stăpân pe 

situaţie. Probabil, acesta ar fi rostul unei 
armate. În plus, eu sunt absolut convins că armata rămâne 
o şcoală a bărbăţiei, pentru că armata ştie să cioplească 
neghina din bărbaţi”.
Andrei Porubin
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Aşa suntem noi, militarii.  
                                                   Fraţi.


