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Militarii Armatei Naţionale au fost permanent 
la datorie şi au interventi prompt atunci 

când le-a cerut-o ţara. O dovadă elocventă sunt 
intemperiile din primăvara anului curent. Acestea 
au constituit pentru noi un test de reacţie la crize. 
Implicarea militarilor Armatei Naţionale în lichi-
darea consecinţelor cauzate de calamităţile natu-
rale în mai multe localităţi din Republica Moldova 
demonstrează faptul că statutul de militar nu este 
doar o noţiune din arta războiului, ci şi o stare de 
sacrificiu pentru ţara. 

Militarii noştri poartă cu demnitate drapelul ţă-
rii şi în misiunea de pace din Kosovo. Avem militari 
detaşaţi în calitate de observatori militari în diferite 
puncte fierbinţi de pe mapamond, inclusiv Ucraina, 
Republica Centrafricană, Sudanul de Sud etc. Un 
contingent militar al Armatei Naţionale este detaşat 
în raioanele de est ale Republicii Moldova. Şi chiar 
dacă în această perioadă nu s-au reuşit mari progre-
se pentru apropierea celor două maluri ale Nistrului, 
oricum militarii noştri îşi fac cu cinste datoria.

Astăzi Armata Naţională urmează o cale a trans-
formării şi a modernizării în conformitate cu noile 
cerinţe ale securităţii naţionale şi internaţionale. Este 
foarte important ca reformele lansate în domeniu să 
aibă ca rezultat constituirea unor Forţe Armate pro-
fesioniste şi interoperabile, cu un efectiv de ofiţeri, 
subofiţeri, sergenţi şi soldaţi capabili să acţioneze îm-
preună cu armatele statelor aliate şi partenere.

Stimaţi militari! 
Ţin să vă asigur că am susţinut şi voi susţine 

în continuare iniţiativele de perfecţionare a in-
frastructurii militare şi a condiţiilor de activitate 
ale militarilor. Vă asigur că Armata Naţională 
va avea sprijinul necondiţionat al statului în mo-
dernizarea  şi  transformarea  structurilor sale 
în conformitate cu standardele internaţionale. 
Nu vor rămâne fără atenţie nici  propunerile de 
îmbunătăţire a situaţiei sociale a militarilor, in-
clusiv acordarea locuinţelor de serviciu, îmbună-
tăţirearea condiţiilor de îndeplinire a serviciului 
militar în termen, aprovizionarea armatei cu tot 
ce este necesar.

Cu ocazia aniversării a 26-a de la crearea  Ar-
matei Naţionale, adresez cele mai calde urări de 
bine  şi  succes întregului efectiv al armatei, mili-
tarilor, angajaţilor civili şi familiilor acestora şi 
îmi exprim recunoştinţa pentru faptul că Vă faceţi 
onest şi cu devotament datoria de militar. Prin tot 
ceea ce faceţi zi de zi în unităţi şi comandamente, 
la poligoanele de instrucţie, în teatrele de operaţi-
uni sau în lupta împotriva calamităţilor natura-
le, sunteţi demni de înaltă apreciere şi respect. Vă 
urez noi succese în nobila misiune de apărători ai 
Patriei, ascensiune în plan profesional, realizări 
pe viitor şi ceea ce este mai important pentru mi-
litari - pace. Vă doresc multă sănătate, linişte şi 
bunăstare în familiile Dumneavoastră.  

mesajul 
ministrului interimar al apărării, 

Gheorghe Galbura,
cu prilejul aniversării a 26-a  

de la crearea armatei naţionale

Armata constituie un pilon de bază al suveranităţii, independenţei şi integrităţii unui 
stat. Nu constituie o excepţie în acest sens nici Armata Naţională a Republicii Moldova. 
Şi indiferent de replicile adversarilor structurii militare naţionale, oricum, pe parcursul 
anilor, ea şi-a demonstrat profesionalismul. 
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Domnilor generali,  ofițeri, 
subofițeri, sergenți, soldați,

angajați civili ai Armatei Naționale!

Pe parcursul a 26 ani de la creare, întreg 
efectivul Armatei Naționale a avut de parcurs 
un şir întreg de paşi notabili întru dezvoltarea 
şi promovarea valorilor naționale şi formarea 
la populație a simțului de devotament față de 
Patrie. Desigur calea parcursă nu a fost deloc 
uşoară şi fără obstacole, însă fiecare obstacol 
depăşit doar şi mai mult întăreşte şi coagulea-
ză colectivul militar. 

Sunt nespus de bucuros că pe parcursul a 
22 de ani fac parte din această familie denu-
mită Armata Națională şi sper ca în viitorul 
apropiat ea să devină un organism bine dotat 
şi înzestrat, cu capabilități moderne necesa-
re a face față tuturor provocărilor la nivel 
național, regional şi inclusiv internațional. 
Sunt ferm convins că întreg efectivul Armatei 
Naționale îşi aduce aportul său întru întări-
rea statalității şi sunt demni de a purta ono-
rificul nume de apărător al Patriei. 

Stimați colegi, contingentul Armatei 
Naționale KFOR 7  Vă adresează  sincere şi 
cordiale felicitări cu prilejul aniversării a 
26 ani de la creare, precum şi cele mai sin-
cere urări de bine, realizări mărețe şi succe-
se în nobila misiune de apărător al Patriei. 
Vă urăm un viitor cu cer senin şi ascensiune 
cât în plan profesional, atât şi în cel perso-
nal vouă şi familiilor voastre care vă acordă 
întregul suport în executarea misiunii deloc 
uşoare de care suntem siguri că vă mândriți, 
fie ca fiecare dintre voi să-şi obţină perfor-
manţele dorite.

Locotenent-colonel Andrei ŢARANU,
comandantul contingentului KFOR-7

7August  2017

Din martie 2014, 7 contingente militare moldoveneşti au 
fost sau sunt antrenate în operaţiunea de menţinere a 

păcii KFOR.  Reprezentanţii ţării noastre s-au alăturat altor 
naţiuni din cadrul Uniunii Europene, NATO şi din ţările par-
tenere, care vor restabili viaţa paşnică în Kosovo. Misiunea 
reprezintă un test de fidelitate a Republicii Moldova faţă 
de angajamentele asumate, în cadrul organizaţiilor inter-
naţionale.K
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- Dumneavoastră sunteţi printre primii care 
s-au întors la baştină şi au pus bazele creării 
instituţiei militare naţionale. În această pe-
rioadă, Armata Naţională a trecut prin mai 
multe metamorfoze. Cum apreciaţi schimbările 
prin care a trecut structura militară în cei 26 de 
ani de la creare?
- Împreună cu alţi militari ai Armatei naţiona-

le, am venit la îndemnul Patriei când se constituia 
structura militară naţională. Am răspuns provocării 
şi am decis să revenim la baştină. Pe atunci eram 
încă în grad  de locotenent major. Era o oportunitate 
să-mi educ copiii la baştină în spiritul valorilor stră-
moşeşti. Cei care ne-am întors acasă şi am pus baze-
le creării tinerei Armate naţionale nu ne-am gândit 
ce am avea de câştigat, noi ne-am gândit la ţară. Mai 
degrabă noi am venit pentru a ajuta la crearea statu-
lui Republica Moldova şi atunci ne-a reuşit.

Pe parcurs, Armata naţională cu sau fără voia 
celor ce fac parte din ea, a trecut prin mai mul-
te schimbări şi nu toate au fost cele mai benefice. 
Vreau să fac abstracţie şi nu vreau să acuz pe ni-
meni pentru unele reforme mai puţin reuşite. De 
multe ori acestea pot să aibă loc şi fără acordul celor 
care au stat la cârma instituţiei militare. Principalul 
e să înţelegem unde am greşit să ştim să găsim forţe 
să ne ridicăm şi să o luăm de la capăt, corectând 
situaţia. Orice om greşeşte, dar puţini sunt cei care 
recunosc şi erorile.

- O problemă importantă este protecţia socia-
lă a militarilor şi a membrilor familiilor acestora. 
Mulţi militari care de mici copii s-au văzut îmbră-
caţi în uniformă militară sunt nevoiţi să-şi aban-
doneze visul de o viaţă pentru a-şi putea întreţine 

familiile. Ce întreprinde instituţia militară pentru 
a face cariera militară mai atractivă?

- Această problemă este stringentă chiar de la în-
ceputurile constituirii Armatei naţionale. Totul de-
pinde de atitudinea fiecăruia din noi şi prin ce con-
tribuim pentru a-i proteja pe cei care ne apăra. Cu 
regret, se găsesc destule forţe care iniţiază polemici 
inutile la capitolul avem sau nu nevoie de armată, 
măresc numărul scepticilor şi, respectiv, conving şi 
unele forţe politice pentru a nu susţine organismul 
militar autohton. Or, dacă reduci ceva nu mai tre-
buie să-ţi faci griji cum să faci structura respectivă 
viabilă şi competitivă. 

Dar nu la aceasta vreau să mă opresc. Eu, cel care 
o bună parte din cariera mea am purtat epoleţi, le 
înţeleg foarte bine neajunsurile cu care se confruntă 
fiecare din ei şi ştiu că fac o jertfă pentru ţară. Şi nu o 
fac ca să câştige bani, ci pentru că de mici au visat la 
cariera armelor. Personal depun toate eforturile pen-
tru a-i motiva pe tinerii ofiţeri să rămână în armată.

s-au făcut primii paşi pentru revenirea la pache-
tul social de care militarii au fost lipsiţi la finele 
anului 2009. Totodată, credem că anul viitor încă 
o bună parte din militarii Armatei naţionale să fie 
asiguraţi cu locuinţă de serviciu. Şi acesta va sto-
pa în mare măsura migraţia din armată, căci atunci 
când ştii că ai unde te întoarce după o zi de muncă 
parcă te simţi altfel.

- Cum trebuie să fie un militar?
- Un militar, mai întâi de toate, trebuie să fie pa-

triot şi să-şi iubească ţara. Şi, în al doilea rând, tre-
buie să fie profesionist. Dar, totuşi, prima este cea 
mai importantă, căci dacă el e patriot, noi îl vom 
face profesionist. A fi profesionist, dar nu şi patriot, 

Viitorul structurii militare depinde de noi,
consideră Gheorghe Galbura, ministru interimar al Apărării

 Mulţi consideră viitorul Armatei Naţionale unul incert. Unii spun, că avem 
nevoie de armată, alţii că nu, fiecare avându-şi argumentele sale. În prag de 

sărbătoare, corespondentul nostru a solicitat un interviu domnului Gheorghe 
Galbura, ministru interimar al Apărării, pentru a afla din primă sursă despre   

activitatea structurii militare.

înseamnă a fi mercenar. Mercenarii ştim însă că o 
fac din interes financiar, iar dacă interesele sunt de 
altă natură, atunci nici nu avem nevoie de aşa mili-
tari, căci în orice moment pot vinde interesele ţării.

- Cum vedeţi Armata Naţională în viitor?
- Viitorul structurii militare depinde de fie-

care din noi. E clar că eu, cel care m-am visat în 
uniformă militară, văd viitorul Armatei naţionale 
unul frumos şi promiţător. Dar noi trebuie să ne 
întrebăm ce facem pentru ca el să fie aşa. Vreau 
şi sper ca fiecare militar să aibă posibilitatea de a 
avea propria locuinţă, un salariu decent şi să nu se 
gândească cum să-şi rezolve problemele sociale. 
Militarul să află în slujba ţării şi e de datoria ei să 
rezolve aceste probleme sociale care le au militarii. 
Or, ei prin activitatea lor asigură ceea ce e mai im-
portant pentru ţară - securitatea. sper ca Armata 
naţională să fie una competitivă, capabilă să inter-
vină, în caz de necesitate, pentru a înlătura orice 

provocare ce ar ameninţa suveranitatea şi integri-
tatea teritorială a Republicii Moldova. Şi să o facă 
în cel mai scurt timp şi cu pierderi minime. Pentru 
aceasta însă se cere să se conştientizeze necesita-
tea pregătirii militarilor noştri şi instruirii con-
form ultimelor standarde ale Armatelor moderne. 
nu în ultimul rând, văd Armata naţională dotată 
cu tehnică performantă. Şi nu e necesar să avem o 
armată numeroasă, principalul ea e să fie dotată şi 
interoperabilă cu armatele altor state pentru a pu-
tea participa în operaţiuni de menţinere  a păcii cu 
mandat internaţional. Participarea noastră în astfel 
de operaţiuni constituie o modalitate în plus de a 
aminti lumii despre Republica Moldova şi militarii 
ei. Şi, încetul cu încetul, din consumator de securi-
tate ne vom transforma în furnizor de securitate la 
nivel internaţional.

Pentru conformitate:
maior Sergiu LECA
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Anual, bravi bărbaţi şi femei aleg să-şi unească 
destinul cu milităria, urmând studiile în ca-

drul Academiei Militare ,,Alexandru cel Bun”.
După o perioadă de soldăţie, viitorii 

profesionişti din cadrul Academiei au completat 
rândurile armatei cu o aprigă dorinţă de a urma 
cariera militară.

Este deja o tradiţie ca tinerii absolvenţi ai in-
stituţiei cu profil militar, după patru ani de studii, 
să fie repartizaţi în unităţile Armatei naţionale 
pentru început la funcţia de comandant de pluton. 
Tinerii îşi pot alege destinaţia de serviciu în funcţie 
de media generală a studiilor.

Cu asemenea aspiraţii l-am găsit şi pe Alexei 
Hemei pe teritoriul Brigazii ii ,,stefan cel Mare”. 
,,Activez deja de trei săptămâni la funcţia de co-
mandant de pluton, deja cunosc la perfecţie ceia ce 
trebuie de făcut. A început să-mi placă să activez 
aici, la fel şi programul zilnic, interacţiunea cu mi-
litarii, cât şi instruirea care se valorifică în cadrul 
acestei unităţi”, a specificat ofiţerul. Alexei Hemei 
este tânărul, pentru care milităria e mai mult de-
căt o profesie, este însăşi destinul său. A absolvit 
Academia militară cu media 9,85. Pasiunea pentru 
militărie şi pentru carte i-a adus rezultatul de care 
se poate mândri astăzi, iar cea mai mare realizare 
de moment este faptul că  a încheiat cu succes anii 
de studii şi că munceşte în unitatea dorită.

nici reprezentantele sexului frumos nu au 
ezitat să-şi continue vocaţia. Locotenent Liubo-
vi Carcea este una din domnişoarele care a decis 
să activeze tot printre infanteriştii din Chişinău. 
Alături de ofițerii şi subofițerii din unitate, tânăra 
contribuie la formarea profesională a soldaților în 
termen. ,,Lucrez cu un pluton de soldaţi, am în sub-
ordine persoane cu care trebuie să conlucrez şi să-i 
instruiesc astfel, încât să posede o înaltă capacitate 

de luptă. Îmi vine destul de uşor să le predau, deoa-
rece am un pluton destul de ordonat”, mărturiseşte 
doamna locotenent.

Chiar dacă şi-au oferit disponibilitatea de a-şi 
apăra patria şi neamul, un lucru este cert, respon-
sabilitatea de aici este mult mai mare decât în cei 
patru ani de studii. ,,Este o diferenţă majoră de a 
fi student şi de a lucra deja în unitate, deoarece stu-
dent nu ai atâtea responsabilităţi. Când deja eşti 
ofiţer şi deţii un post de muncă, acestea presupun o 
răspundere enormă”, a mai subliniat ea.

Ambiţia de a învăţa lucruri noi şi sentimentul 
exersat al proactivităţii sunt atuuri extrem de im-
portante, care trebuie dezvoltate din timp. Pavel 
Delimarschi este primul absolvent al Academiei 
Militare West Point din new York, considerată una 
dintre cele mai prestigioase şcoli militare din sUA. 

Tânărul absolvent care a avut pasiunea de a-şi 
depăşi limitele fiind motivat de realizări şi măcinat 
de dorul de casă, ne reiterează cum s-a adaptat şi a 
reuşit să însuşească materia din domeniul milităriei 
departe de cei dragi. ,,Atunci când noi, oamenii, sun-
tem adaptabili, intotdeauna vom gasi în noi resursele 
necesare pentru soluţii, la fel am practicat şi eu faci-
litându-mi drumul către idei, abordări inovatoare şi 
către posibilităţi noi, astfel am ajuns să fiu student 
în cadrul acestei şcoli”. Şi-a primit epoleții de loco-
tenent în ţară, iar de curând a început serviciul în 
Armata naţională menţionând că munca propriu-
zisă este diferită de studiile militare din sUA.

Menționăm că promoţia 2017 are 58 de absol-
venţi. Aceştia au studiat la trei specialităţi: infante-
rie, artilerie şi transmisiuni, iar după primirea gra-
dului militar „locotenent”, au fost repartizaţi pentru 
a-şi continua serviciul militar în marile unităţi şi 
unităţile militare ale Armatei naţionale.

Ludmila SOLOMON

Ţara îşi merită profesioniştii
Armata mereu a reprezentat nu doar forţa unui stat şi garantul păcii, 
dar şi şcoala unde se cultivă adevăratele valori ale patriotismului, 
devotamentului şi a dragostei  faţă de plaiul natal.

Aflându-mă departe de casă, am o deosebită plăce-
re să vă adresez cele mai sincere şi cordiale felicitări 

şi urări de bine cu prilejul celei de-a XXVI-a aniversări 
de la crearea Armatei Naţionale.

Armata Naţională a fost, este şi va fi o componentă im-
portantă a societăţii şi a statului. Iar noi toţi, cei care pur-
tăm epoleţi, suntem obligaţi să depunem efortul maxim 
pentru realizarea obiectivelor şi misiunilor ce ne revin.    

Chiar dacă această zi importantă pentru mine şi 
familia mea o marchez departe de colegii de serviciu, 
prieteni şi ceilalţi apropiaţi, gândul şi sufletul meu sunt 
alături de voi, militarii Armatei Naţionale.

La ceas aniversar, vă doresc multă sănătate, fericire, 
prosperitate şi bunăstare, spirit organizatoric şi insisten-
ţă pentru obţinerea celor mai frumoase rezultate în anii 
care urmează!

Locotenent-colonel Vitalie TAFUNE,
Colegiul de Comandă şi Stat Major, SUA

10 Oastea Moldovei
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Dacă e să vorbim în limbajul cifrelor, numai până 
la moment, grație eforturilor întreprinse anul 
curent, Parlamentul a adoptat cinci legi, două de-
crete ale Preşedintelui Republicii Moldova şi cinci 
hotărâri şi dispoziții. 

Îmbunătățirea cadrului legal pentru a face condiții decente de 
trai şi activitate face posibilă soluționarea unor serii de pro-

bleme. Dacă militarul vine la serviciu şi se confruntă cu pro-
bleme de asigurare, pentru a-şi putea îndeplini conştiincios 
oblgațiunile sale, scade nivelul productivității lui. Mai mult 
chiar, trebuie să se gândească cum să le rezolve, nevăzând singur 
soluționarea acestei probleme. În toți anii de carieră militară nu 
o singură dată m-am confruntat cu probleme de asemenea gen. 
Înțeleg situația şi îmi depun toate eforturile pentru a contribui 
la facilitarea lucrul militarilor şi a-i face să se dedice pe deplin 
serviciului militar. Or, despre randament maxim nu putem vor-
bi când militarul este dependent de asigurarea socială şi vine la 
serviciu, dar se gândeşte la soluționarea problemelor personale.

Dacă e să vorbim în limbajul cifrelor, numai până la moment, 
grație eforturilor întreprinse anul curent, Parlamentul a adoptat 
cinci legi, două decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova şi 
cinci hotărâri şi dispoziții. Acestea vizează regimul armamentu-
lui şi munițiilor convenționale, al mijloacelor speciale şi dispozi-
tivelor militare deținute de Armata națională şi de forțele mili-
tare străine aflate legal pe teritoriul Republicii Moldova, pentru 
ratificarea Protocolului de amendare a Acordului între Guvernul 
Republicii Moldova şi Guvernul României în domeniul militar, 
pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

În context, îmbunătățirea cadrului legal ce vizează dome-
niul militar, cât şi protecția socială a militarilor şi membrilor 
familiilor lor vine ca un colac de salvare legea 148 din 14 iulie 
2017 ”Pentru modificarea şi completarea unor acte legislative”. 
Operarea unui şir de amendamente în lege are ca scop revi-
zuirea unor norme privind modul de îndeplinire a serviciului 
militar, sporirea atractivității acestuia prin îmbunătățirea pa-
chetului social al militarilor. La 1 ianuarie 2018, data intrării în 
vigoare a actului legislativ menționat, amendamentele respec-
tive vor contribui semnificativ la îmbunătățirea pachetului so-
cial destinat militarilor.

Astfel, au fost operate modificări la legea cu privire la pre-
gătirea cetățenilor pentru apărărea Patriei şi a fost majorată 
vârsta limită până la care pot fi încadrați cetățenii în serviciul 
militar prin contract de la 40 la 45 de ani. Aceasta va oferi po-
sibilitate militarilor să acumuleze şi vechimea necesară pentru 
stabilirea pensiei, în special, pentru cei care au început cariera 
militară după vârsta de 30 de ani.

Modificările operate în legea cu privire la statutul milita-
rilor stabilesc facilități la înmatricularea la studii în domeniul 
milităriei pentru persoanele care au îndeplinit serviciul mili-
tar în termen cu rezultate deosebite. Obiectivul ce s-a urmărit 
în acest caz a fost ca tinerii să opteze pentru încadrarea în ser-
viciul militar în termen, iar pe parcurs să obțină rezultate foar-
te bune. Plus la toate, persoanele care au avut rezultate foarte 
bune pe parcursul serviciului militar în termen vor putea fi 
înmatriculați şi în instituțiile de învățământ civil în afara con-
cursului. Am spera că astfel tinerii vor opta mai mult pentru 
a-şi îndeplini datoria constituțională față de țară.

Tot prin aceeaşi lege, militarii care îşi fac studiile în 
instituțiile de învățământ superior cu profil militar vor putea 
beneficia pe parcursul perioadei de studii, inclusiv în timpul 
concediilor de studii, de solda lunară în mărime deplină. Un 
alt aspect este cel legat de îndemnizația unică bănească la eli-
berare din serviciul militar, dacă dispun de dreptul la pensie 
viageră şi posibilitatea achitării acesteia indiferent de faptul 
dacă a expirat sau nu contractul de îndeplinire a serviciului 
militar. nu mai puțin importante sunt reglementările cu privi-
re la dreptul de locuință de serviciu, precum şi de a beneficia 
de îndemnizație pentru închirierea locuinței în cazul în care 
structura militară nu poate oferi locuință de serviciu.

s-au făcut o serie de propuneri de modificare şi completare a 
legii cu privire la statutul militarilor. Dacă se vor accepta acestea, 
ar trebui să acorde dreptul la tratamentul  balneosanatorial în 
limita alocațiilor din bugetul de stat. Decizia de a exclude înles-
nirile ce țin de tratamentul balneosanatorial al militarilor şi altor 
înlesniri compensatorii, fără acordarea altor facilități, a avut ca 
rezultat eliberarea unui număr mare de militari cu experiență şi 
în care s-a investit mult. Operarea acestui amendament e deter-

minată de necesitatea asigurării unui grad adecvat de asistență 
socială corelat la specificul activității profesionale a militarilor, 
care ar stabili, în caz de necesitate, dreptul la tratamentul balne-
osanatorial cu recuperarea parțială a cheltuielilor aferente. 

Un alt drept ce se intenționează să fie reintrodus este cel le-
gat de asigurarea cu hrană, din contul structurii militare, iar în 
cazul neasigurării cu raţie alimentară, acordarea posibilității 
de a primi recompensa bănească. În context, aş menționa că 
majoritatea statelor au legiferat dreptul militarilor la asigura-
rea cu raţie alimentară.Trebuie să precizez că excluderea aces-
tei norme a afectat grav climatul moral-psihologic al militari-
lor prin contract.

În vederea exercitării atribuțiilor sale de serviciu, militari-
lor urmează să li se acorde dreptul de a călători în transportul 
public aflat în trafic local, cu excepția taximetrelor. În prezent 
mai multe categorii de personal din cadrul sistemului orga-
nelor securității statului şi sistemului de siguranță şi ordine 
publică beneficiază de dreptul de a călători gratuit, pe când 
militarii Armatei naționale nu dispun de acest drept.

O altă prevedere legală propusă ar fi cea legată de acorda-
rea la eliberare a două solde suplimentare pentru militarii care 
au distincții de stat. Amendamentul e propus cu  scopul de a 
asigura un grad sporit de protecție socială a militarilor prin 
contract care pe parcurs au servit cu devotament țara. norma 
respectivă ar mai urma să motiveze şi alți militari pentru a 
obține rezultate deosebite.

Militarilor prin contract ar urma să li acorde şi dreptul de 
a participa în cadrul programelor sau proiectelor dezvoltate 
de structura militară pentru construcția locuințelor indivi-
duale prin investirea surselor proprii şi din alte surse legale. 
Prin intermediul amendamentului respectiv,  se intenționează 
perfecționarea cadrului legal în vigoare prin racordarea la 
realitățile cotidiene şi prin legiferarea parteneriatului public-
privat în calitate de soluționare a problemei privind asigurarea 
cu spațiu locativ. 

se mai intenționează şi introducerea unor serii de alte 
modificări în cadrul legal existent care la fel urmează să 
îmbunătățească situația persoanei ce poartă epoleți şi îşi 
face cu cinste datoria față de țară. Vreau să afirm că Armata 
națională are viitor şi el e unul promițător.

În context, vreau să felicit toți militarii Armatei naționale 
cu prilejul Zilei profesionale, asigurându-vă de faptul ca con-
ducerea Ministerului Apărării vă cunoaşte problemele şi de-
pune toate eforturile pentru a le soluționa. Totodată, vreau să 
vă felicit şi familiile pentru faptul că vă înțeleg specificul ser-
viciului. Îndepliniți-vă conştiincios obligațiunile de serviciu, 
iar noi vă promitem suport şi susținere. sunt sigur că va veni 
clipa când serviciul militar va fi unul foarte atractiv. La mulți 
ani, Armată națională!

Cadrul legal în susţinerea  
persoanei în epoleţi

Aurel FONDOS, 
secretar de stat al Ministerului Apărării 

Anul curent s-a dovedit a fi foarte prodigios 
din punct de vedere al promovării actelor 
legislative. Aceasta a permis îmbunătăţirea 
cadrului legal al Armatei Naţionale, cât şi 
posibilităţi de îmbunătăţire a condiţiilor de 
îndeplinire a serviciului militar. Se speră ca 
legile, cât şi proiectele ce urmează a fi apro-
bate să facă serviciul militar mai atractiv şi 
să oprească migraţia militarilor din armată în 
scopul de a-şi găsi o sursă de existenţă care 
le-ar asigura minimul necesar.
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Armata.
Suntem o familie !
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Suntem o armată mică, dar cu o dorin-
ţă puternică de a face progrese.

Pe parcursul anilor, am întâmpinat 
cu toţii momente dificile, dar am avut parte şi 
de multe realizări. Prin participarea la aplica-
ţii naţionale şi internaţionale, militarii moldo-
veni demonstrează că, cu mijloace mici, dar cu 
voinţă puternică, se pot obţine lucruri mari. 

În afara misiunii de bază, cea de apărători 
ai Patriei, militarii ne reprezintă ţara în ope-
raţiunile internaţionale de menţinere a păcii 
în regiune şi în colţurile cele mai îndepărtate 
ale globului pamântesc. Tot militarii sunt cei 
care participă dezinteresat la lichidarea conse-
cinţelor naturale pe teritoriul ţării. 

Din păcate, suntem mai puţin apreciaţi  
decât ne-am dori de către societatea civilă sau 
chiar de conducerea ţării, dar aceasta nu ne 
descurajează să ne îndeplinim sarcinile şi obli-
gaţiunile la nivelul asteptărilor superiorilor 
noştri, dar şi a familiilor noastre.

Cu ocazia acestei sărbători, vă urez să aveţi 
cu toţii sănătate de fier, bune abilităţi de a exe-
cuta misiunile, dar şi de a face posibilă apli-
carea celor mai inovatoare şi moderne practici 
acumulate de-a lungul anilor!

 Locotenent-colonel Grigore BODAREV,
 UNMISS, Misiunea ONU, Sudanul de Sud

KFOR
Armata Naţională în misiunea

Circa 300 militari moldoveni au fost 
implicaţi în menţinerea păcii în Ko-

sovo din momentul antrenării Armatei 
Naţionale în misiuiunea KFOR. Graţie 
militarilor implicaţi în operaţiune, Repu-
blica Moldova este un actor activ în 
promovarea păcii, stabilităţii şi securită-
ţii în lume. Aportul militarilor moldoveni 
ca producători de securitate la nivel 
global aduc o imagine pozitivă ţării.

Maior Ion COŢOFANA,
Colegiul de Comandă şi Stat Major, 

Fort Leavenworth Kansas, SUA

Armata reprezintă valorile fundamentale ale 
poporului, siguranţa şi continuitatea naţiunii.

În viziunea mea, Armata Naţională în-
seamnă mai mult decât datorie, armata constituie un 
mod de viaţă.

Viitorul Armatei Naţionale este în fiecare dintre noi.
O armată profesionistă presupune instruire, dez-

voltare şi devotament.
În această zi semnificativă, vin cu cele mai fru-

moase urări de bine către colegii aflaţi la datorie 
în ţară sau departe de hotarele ei. Îmi exprim toată 
recunoştinţa faţă de cei care au căzut pe câmpul de 
luptă pentru unitatea naţională şi integritatea teri-
torială a Republicii Moldova, demonstrând curaj şi 
sacrificiu. Celor aflaţi la început de carieră, le  doresc 
multă perseverenţă şi entuziasm. 

La mulţi ani, Armata Naţională!

17August  2017
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În urmă cu aproximativ patru săptămâni,  intrau pe 
poarta Academiei Militare “Alexandru cel Bun” 

zeci de tineri. Acum, după o pregătire riguroasă, ei sunt 
dornici să intre în rândurile viitorilor ofiţeri ai Armatei 
naţionale. 

Fiecare viitor ofiţer care s-a pregătit,  ştie că această 
perioadă este una dificilă atunci când o trăieşti, dar ex-
trem de frumoasă în momentul în care ţi-o aminteşti. 
Este benefică nu numai pentru că îi căleşte pe viitorii 
studenţi, ci şi pentru că îi maturizează, îi pregăteşte pen-
tru noua carieră. Chiar dacă transpiraţia le va curge pe 
frunte, ţinuta nouă se va uza din cauza efortului depus, 
iar tălpile bocancilor vor ceda din cauza zecilor de ki-
lometri de marşuri. Aceasta este o perioada, pe care nu 
o vor uita niciodată şi cea care le va forma un caracter 
puternic. 

Deocamdată, recruţii desfăşoară modelul instrucţi-
ei de acomodare, urmând ca, după depunerea Jurămân-
tului militar, să treacă la pregătirea de specialitate.

Poate că totul pare relativ simplu din exterior, dar 
nu este deloc aşa. Academia primeşte studenţi pentru 
a-i pregăti, dar acest lucru nu este posibil fără o evaluare 
temeinică, în prealabil. instructorii trebuie să-i cunoas-
că foarte bine, să le afle limitele şi capacităţile, ba chiar 
şi problemele cu care se confruntă şi care ar putea să-i 
încetinească din procesul de instruire. 

spre exemplu, Alexandru 
Dubic, din Edineţ, specifică că 
prima săptămână a fost ceva 
aparte, pentru că nu era obişnu-
it să stea departe de familie şi de 
prieteni, dar, cu puţin efort, s-a 
adaptat. A început să cunoască 
oameni noi, să comunice şi să se 

simtă în largul său, ca acasă.
“Îmi place noua mea viaţă, am un program strict şi 

trebuie să respect ordinele. Totuşi, trebuie să recunosc că 
la început am avut probleme cu trezirea dimineaţa”, spe-
cifică  Alexandru. Momentele care i-au captat atenţia a 
fost ieşirea la Baza de instruire a Armatei naţionale de 
la Bulboaca, unde a executat pentru prima dată  trageri 
de luptă din pistolul mitralieră AKM. Rezultatele lui 
Alexandru au fost calificate ca bune ochind trei ţinte 
din cinci. 

Adaptarea la noul stil de 
viaţă poate fi o provocare pen-
tru unii dintre aceia care aspi-
ră la statutul de ofiţer. Trezitul 
devreme, înviorarea, servitul 
mesei la ore exacte, ordine exe-
cutate întocmai, instrucţia de 
front şi timpul suplimentar de-

dicat studiului individual - acestea-s câteva dintre lu-
crurile pe care militarii aflaţi la pregătire trebuie să şi le 
impună . nu şi pentru Renata Colesnic, care şi-a dorit 
din copilărie să devină militar. În ultimul an de liceu, 
de sinestătător se pregătea de regimul de cazarmă, adică 
prin deşteptarea de la orele 6.00 dimineaţa, pregătirea 
fizică şi multe alte exersări asupra personalităţii sale. 

Deşi a ales arma artilerie, ceea ce presupune exactita-
te şi precizie, pentru tânăra Renata nu a fost nimic com-
plicat dintr-un simplu motiv că în şcoală a fost pasionată 
de geometrie.

Testul poligonului a fost ceva deosebit pentru ea, 
adrenalină la maxim după tragerea primului cartuş. iar 
crezul ei în viaţă a fost de a demonstra tuturor că “şi FE-
MEiA POATE APĂRA ŢARA”.

“Din ziua în care am îmbră-
cat ţinuta militară, m-am simţit 
ca un soldat. Am dat tot ce am 
putut, am fost atentă la cursuri 
şi am învăţat mişcările pe care 
instructorii ni le-au arătat”.

“Discuţii, ca în orice colectiv, 
mai apăreau, dar toate acestea 
erau constructive, cele mai multe dintre ele fiind din do-
rinţa de a executa perfect mişcările cu plutonul”, relatea-
ză  Prepeşciuc Olga.

Acum sălile de studii şi poligonul îi vor aştepta pe 
parcursul celor patru ani. Ş-apoi poligonul este ceva 
la care aspiră un militar în devenire. Or aici se căleşte, 
poate să se antreneze mai mult pentru a purta în final 
epoleţii de ofiţer. Dar până a ajunge la faza când vor pri-
mi epoleţii râvniţi, au de depus multe eforturi. Dar prin 
muncă se obţine totul. Curaj, băieţi!

Sergent inferior Mihail ŞAMbRA

Ochind epoleţii de “locotenent”
Tinerii înmatriculaţi la studii în Academia Militară a Forţelor Armate  

au trecut testul poligonului

Sunetul orchestrei în depăr-
tare se aude, pasul cadenţat, 
uniforma aranjată cu acura-

teţe, bărbia sus ridicată. Onor la centru, cu mândrie defilează 
militarii Armatei Naţionale.

La a XXVI-a aniversare de la crearea Armatei Naţionale, 
ţin să felicit colegii şi camarazii de luptă. Vreau să le mulţu-
mesc tuturor pentru curajul şi abnegaţia lor, pentru credinţa, 
sârguinţa şi apărarea principiilor naţionale. Militarii Arma-
tei Naţionale nu sunt doar apărători ai Patriei, dar ei sunt şi 
cei ce transmit prin serviciul lor sentimentul de patriotism şi 

devotament, dragoste faţă de neam şi tot ceea ce ne reprezin-
tă ca popor. În decursul anilor de independenţă a Republicii 
Moldova, Armata Naţională a demonstrat că este o organiza-
ţie profesionistă ce tinde mereu spre dezvoltarea şi stimularea 
efectivului. În cadrul misiunilor internaţionale, militarii mol-
doveni se evidenţiază prin executarea impecabilă a obiective-
lor. Noi suntem apărătorii ţării, noi suntem militarii Armatei 
Naţionale, oameni dedicaţi ce îndeplinesc serviciul cu profesi-
onalism, vitejie şi curaj.

Trăiască Armata Naţională!

Locotenent Vasile COjOCARU,
Cursul de bază ofiţeri geniu, Fort Leonard Wood, Missouri, SUA

19August  2017
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cat ţinuta militară, m-am simţit 
ca un soldat. Am dat tot ce am 
putut, am fost atentă la cursuri 
şi am învăţat mişcările pe care 
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militarii Armatei Naţionale.

La a XXVI-a aniversare de la crearea Armatei Naţionale, 
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20 Oastea Moldovei

Mihai HANGANU,   
cadet, clasa a 4-a, 
Academia Forţelor Aeriene, SUA 

Armata Naţională este vulturul ce stă 
de veghe la hotarele ţării pentru liniş-
tea, siguranţa şi speranţa în ziua de 
mâine a cetăţenilor săi. Deja de două-

zeci şi şase de ani, acest braţ al statului, apără 
pacea şi bunăstarea neamului, ceea ce-mi oferă 
prilej de mândrie de a adresa sincere şi nemăr-
ginite mulţumiri militarilor activi şi în rezervă, 
personalului civil şi, nu în ultimul rând, eroilor 
care au plătit sacrificiului suprem pentru ca 
noi astăzi să ne trăim în linişte viaţa. 

Rămân pe veci recunoscător armatei pen-
tru că mi-a oferit cadrul prielnic unde să mă 
maturizez, construindu-mi astfel un caracter 
puternic.

Ştefan cel Mare spunea: „Moldova nu e a 
mea, nici a voastră, e a nepoţilor şi strănepoţi-
lor noştri...”. Aceste cuvinte ar trebui să răsune 
în inimile fiecăruia dintre noi, dar mai ales în 
inimile militarilor de carieră. Ţine de datoria 
noastră să încurajăm şi să educăm tânăra ge-
neraţie în a-şi iubi şi apăra plaiul natal, astfel 
asigurând continuitatea neamului. 

Armata Naţională trece prin schimbări 
continue. Din acest motiv, ea are nevoie de 
personalităţi puternice, oameni ce au trecut 
această şcoală, cu un înalt simţ al datoriei, 
dar cel mai important, eminenţi prin curaj. 

Sper ca viitorul să-i întâmpine pe aceşti 
oameni cu succese personale şi profesionale, 
sănătate şi putere, să le aducă fericire şi dra-
goste, alături de cei dragi, să le ofere toate mo-
tivele de a se bucura de viaţă. 

Pentru Patrie! Pentru Onoare!  
Pentru Tricolor!   

20 Oastea Moldovei

Peste 230 infanterişti moldoveni au fost implicaţi 
în misiunea KFOR din Kosovo.  Aceştia execută 

misiuni de securitate şi pază a obiectivelor mili-
tare şi de patrulare a zonei de responsabilitate. 
Aportul militarilor noştri aduce un pic de stabilita-
te în Balcani, iar pacea e garantată de militari 
profesionişti care cunosc ce au de făcut.K
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Locotenent-colonel Andrei ŞRAM,  
deteam leader Republica Centrafricană

De la 16 ani am 
îmbrăcat uniforma 

militară pe care o port cu 
mândrie până în prezent. 
Pentru mine Armata 
Naţională este totul şi ei 

i-am consacrat mai mult de jumătate de viaţă. Peste tot 
am purtat cu mândrie drapelul ţării şi al Armatei Naţio-
nale, indiferent unde m-aş afla, în ţară sau peste hotare.  
Eu cred ca aceasta e tot o modalitate de a-ţi demonstra 
patriotismul şi credinţa faţă de ţara ta. 

Cu ocazia Zilei Armatei Naţionale vreau să le doresc 
tuturor realizări frumoase, multă răbdare şi, desigur, 
pace. Camarazilor care sunt departe de ţară şi familii să 
ne reîntoarcem cu bine acasă şi să sărbătorim la anul Ziua 
Armatei Naţionale pe pământul natal.

Cred că Armata Naţională are un viitor frumos şi va 
veni ziua când militarii profesionişti  moldoveni vor fi do-
taţi cu tehnică şi armament de ultimă generaţie. Cel mai 
important e să dăm undă verde ocupării funcţiilor impor-
tante în Armata Naţională tinerilor ofiţeri. Aici e cheia 
succesului.

Dîrzenie, curaj şi la mulţi ani, dragi camarazi!
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Mihai HANGANU,   
cadet, clasa a 4-a, 
Academia Forţelor Aeriene, SUA 

Armata Naţională este vulturul ce stă 
de veghe la hotarele ţării pentru liniş-
tea, siguranţa şi speranţa în ziua de 
mâine a cetăţenilor săi. Deja de două-

zeci şi şase de ani, acest braţ al statului, apără 
pacea şi bunăstarea neamului, ceea ce-mi oferă 
prilej de mândrie de a adresa sincere şi nemăr-
ginite mulţumiri militarilor activi şi în rezervă, 
personalului civil şi, nu în ultimul rând, eroilor 
care au plătit sacrificiului suprem pentru ca 
noi astăzi să ne trăim în linişte viaţa. 

Rămân pe veci recunoscător armatei pen-
tru că mi-a oferit cadrul prielnic unde să mă 
maturizez, construindu-mi astfel un caracter 
puternic.

Ştefan cel Mare spunea: „Moldova nu e a 
mea, nici a voastră, e a nepoţilor şi strănepoţi-
lor noştri...”. Aceste cuvinte ar trebui să răsune 
în inimile fiecăruia dintre noi, dar mai ales în 
inimile militarilor de carieră. Ţine de datoria 
noastră să încurajăm şi să educăm tânăra ge-
neraţie în a-şi iubi şi apăra plaiul natal, astfel 
asigurând continuitatea neamului. 

Armata Naţională trece prin schimbări 
continue. Din acest motiv, ea are nevoie de 
personalităţi puternice, oameni ce au trecut 
această şcoală, cu un înalt simţ al datoriei, 
dar cel mai important, eminenţi prin curaj. 

Sper ca viitorul să-i întâmpine pe aceşti 
oameni cu succese personale şi profesionale, 
sănătate şi putere, să le aducă fericire şi dra-
goste, alături de cei dragi, să le ofere toate mo-
tivele de a se bucura de viaţă. 

Pentru Patrie! Pentru Onoare!  
Pentru Tricolor!   

20 Oastea Moldovei

Peste 230 infanterişti moldoveni au fost implicaţi 
în misiunea KFOR din Kosovo.  Aceştia execută 

misiuni de securitate şi pază a obiectivelor mili-
tare şi de patrulare a zonei de responsabilitate. 
Aportul militarilor noştri aduce un pic de stabilita-
te în Balcani, iar pacea e garantată de militari 
profesionişti care cunosc ce au de făcut.K
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Locotenent-colonel Andrei ŞRAM,  
deteam leader Republica Centrafricană

De la 16 ani am 
îmbrăcat uniforma 

militară pe care o port cu 
mândrie până în prezent. 
Pentru mine Armata 
Naţională este totul şi ei 

i-am consacrat mai mult de jumătate de viaţă. Peste tot 
am purtat cu mândrie drapelul ţării şi al Armatei Naţio-
nale, indiferent unde m-aş afla, în ţară sau peste hotare.  
Eu cred ca aceasta e tot o modalitate de a-ţi demonstra 
patriotismul şi credinţa faţă de ţara ta. 

Cu ocazia Zilei Armatei Naţionale vreau să le doresc 
tuturor realizări frumoase, multă răbdare şi, desigur, 
pace. Camarazilor care sunt departe de ţară şi familii să 
ne reîntoarcem cu bine acasă şi să sărbătorim la anul Ziua 
Armatei Naţionale pe pământul natal.

Cred că Armata Naţională are un viitor frumos şi va 
veni ziua când militarii profesionişti  moldoveni vor fi do-
taţi cu tehnică şi armament de ultimă generaţie. Cel mai 
important e să dăm undă verde ocupării funcţiilor impor-
tante în Armata Naţională tinerilor ofiţeri. Aici e cheia 
succesului.

Dîrzenie, curaj şi la mulţi ani, dragi camarazi!
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22 Oastea Moldovei

Armata Naţională reprezintă întâi de toate o struc-
tură de forţă care stă la paza integrităţii şi suvera-
nităţii statale. Deşi este mică, cu lacune în privinţa 

salarizării şi a asigurării logistice, ea trebuie respectată. 
Şi, nu spun aceasta, deoarece sunt parte a organismului 
militar, o spun din prisma unui simplu cetăţean şi con-
sider că acest lucru ar trebui să-l înţeleagă întreaga soci-
etate. Eu am ales să trăiesc milităreşte, iar dacă aş avea 
ocazia să o apuc pe altă cale, tot pe asta aş urma-o. 

 În viitor, sper să văd o arma-
tă cu o capacitate de luptă aliniată 
la standardele comunitare, mai dotată 
sub toate aspectele: echipament, armament, 
maşini de luptă etc. 

 Militarilor noştri le doresc să se ţină de valorile pe 
care le educă armata, realizări în carieră, pace şi bunăs-
tare! 

Locotenent Veaceslav KRAUSS,
Army Logistics University in Fort Lee, 

Virginia, SUA

23August  2017

Pe 3 septembrie marcăm un mo-
ment cu valoare de referinţă atât 
pentru cei care poartă cu onoare 

şi mândrie uniforma militară, cât şi pentru 
întregul nostru popor. Serviciul militar re-
prezintă şcoala vieţii, este meseria care mă 
căleşte fizic şi moral. Mediul militar creşte 
anduranţa, coeziunea, responsabilitatea, 
disciplina, spiritul de echipă, încrederea în 
comandanţi şi camarazi. Aici se deprind 
calităţi în executarea cu succes a misiunilor 
militare, calităţi care asigură prezentul şi vi-
itorul paşnic al ţării noastre.
Cu ocazia Zilei Armatei Naţionale, adresez 
grupului de militari şi civili cele mai calde 

felicitări, împliniri profesionale, multă 
sănătate şi bucurii de la cei dragi.

Locotenent major Radu ŢURCANU

KFOR
Armata Naţională în misiunea

Peste 150 obiecte explosive au 
fost dezamorsate de geniştii 

noştri aflaţi în misiunea de pace din 
Kosovo. Printre acestea se numă-
ră 70 de proectile de diferite cali-
bre, 10 submuniţii, 10 grenade de 
mână şi 3 grenade antitanc. De-
pistatea, transportarea şi nimicirea 
obiectelor explosive a contribuit la 
salvarea a mii de vieţi omeneşti.
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salarizării şi a asigurării logistice, ea trebuie respectată. 
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ocazia să o apuc pe altă cale, tot pe asta aş urma-o. 

 În viitor, sper să văd o arma-
tă cu o capacitate de luptă aliniată 
la standardele comunitare, mai dotată 
sub toate aspectele: echipament, armament, 
maşini de luptă etc. 

 Militarilor noştri le doresc să se ţină de valorile pe 
care le educă armata, realizări în carieră, pace şi bunăs-
tare! 

Locotenent Veaceslav KRAUSS,
Army Logistics University in Fort Lee, 

Virginia, SUA
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Pe 3 septembrie marcăm un mo-
ment cu valoare de referinţă atât 
pentru cei care poartă cu onoare 

şi mândrie uniforma militară, cât şi pentru 
întregul nostru popor. Serviciul militar re-
prezintă şcoala vieţii, este meseria care mă 
căleşte fizic şi moral. Mediul militar creşte 
anduranţa, coeziunea, responsabilitatea, 
disciplina, spiritul de echipă, încrederea în 
comandanţi şi camarazi. Aici se deprind 
calităţi în executarea cu succes a misiunilor 
militare, calităţi care asigură prezentul şi vi-
itorul paşnic al ţării noastre.
Cu ocazia Zilei Armatei Naţionale, adresez 
grupului de militari şi civili cele mai calde 

felicitări, împliniri profesionale, multă 
sănătate şi bucurii de la cei dragi.

Locotenent major Radu ŢURCANU

KFOR
Armata Naţională în misiunea

Peste 150 obiecte explosive au 
fost dezamorsate de geniştii 

noştri aflaţi în misiunea de pace din 
Kosovo. Printre acestea se numă-
ră 70 de proectile de diferite cali-
bre, 10 submuniţii, 10 grenade de 
mână şi 3 grenade antitanc. De-
pistatea, transportarea şi nimicirea 
obiectelor explosive a contribuit la 
salvarea a mii de vieţi omeneşti.
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Pe 3 septembrie sărbătorim cea de-a 
XXVI-a aniversare a Armatei Naţiona-
le. Anii trec, iar odată cu anii, Armata 

Naţională este în continuă dezvoltare şi moder-
nizare. Militarii moldoveni sunt veşnic prinşi 
în procesul de instruire atât în interior, cât şi în 
exterior. Urmând studiile în Germania, constat 
diferenţele, dar şi similitudinile dintre posibili-
tăţile militarilor germani şi ale celor moldoveni. 
Afirm cu certitudine că, capacităţile noastre nu 
sunt cu nimic mai joase, ba chiar din contra, 
spectrul nostru de cunostinţe în diferite dome-
nii este mai larg. Evident, există loc pentru mai 
bine,  însă doar prin sârguinţă şi încredere în 
sine vom atinge punctul de vârf.  

Cu prilejul acestei sărbători, vreau să vă 
sugerez să nu vă uitaţi istoria, de unde prove-
nim, cine am fost şi de ce Republica Moldova 
există şi astăzi, în pofida faptului că am fost 
dintotdeauna înconjuraţi de mari imperii. 
Faptul ca avem o ţară mică nu ne face neapă-
rat şi slabi. Patriotismul nostru este curmat de 
problemele sociale cu care ne confruntăm, însă 
sper, şi cu siguranţă aşa va fi, soarele va răsări 
şi deasupra Republicii Moldova şi a Armatei 
Naţionale. Nu pierdeţi încrederea şi fiţi demni 
de profesia pe care aţi îmbrăţişat-o!

Locotenent major Vitalie DERCACI,
curs avansat de artilerie in Batalionul 131 
de Artilerie in Weiden in der Oberpflatz, 

Beyer, Germania Dintotdeauna am admirat oamenii 
cu epoleţi. Încă de pe băncile şcolii am 
rămas încântată de organizarea din 

sistemul militar şi de valorile pe care le dictea-
ză acesta, dar şi mai mult am fost preocupată 
de medicină.

Mă simt confortabil printre militari şi de-
pun tot efortul pentru a acorda asistenţă me-
dicală efectivului Armatei Naţionale. Vreau să 
acumulez cât mai multă experienţă în dome-
niul medicinei militare, ca să am posibilitatea 
realizării tuturor obiectivelor în Armata Na-
ţională a Republicii Moldova. În aşa fel, me-
dicina militară va fi privită în continuare ca 
un avantaj al asigurării sociale a militarilor. 
Părinţii tinerilor care vin la armată să fie în-
crezuţi că medicii militari au grijă ca copiii lor 
să se întoarcă sănătoşi acasă.

Armata Naţională rămâne un pilon al so-
cietăţii şi continuă să fie cea mai credibilă in-
stituţie dintre toate structurile statului, fiindcă 
militarii sunt persoane devotate Patriei şi con-
tribuie la prosperarea ei.

Felicit din suflet militarii şi membrii fami-
liilor acestora cu Ziua Armatei Naţionale. În 
calitate de medic militar, le recomand tuturor 
să ducă un mod de viaţă sănătos, şi doar astfel 
să poată fi permanent la straja ţării.

 Căpitan Tatiana CIOBANU,
Hamburg, Germania

KFOR
Armata Naţională în misiunea

Militarilor moldoveni le este încredin-
ţată paza mănăstirii ortodoxe Visoki 

Dečani, construită în secolul XIV şi fiind 
renumită prin numărul mare de fresce. 
În 2004 mănăstirea a fost inclusă în patri-
moniul UNESCO, iar în 2006 - în lista mo-
numentelor ce se află sub pericolul de a 
fi nimicite. Aportul militarilor moldoveni la 
păstrarea patrimoniului cultural şi religios 
în Balcani este unul cert în contextul situ-
aţiei tensionante în zonă.
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Pe 3 septembrie sărbătorim cea de-a 
XXVI-a aniversare a Armatei Naţiona-
le. Anii trec, iar odată cu anii, Armata 

Naţională este în continuă dezvoltare şi moder-
nizare. Militarii moldoveni sunt veşnic prinşi 
în procesul de instruire atât în interior, cât şi în 
exterior. Urmând studiile în Germania, constat 
diferenţele, dar şi similitudinile dintre posibili-
tăţile militarilor germani şi ale celor moldoveni. 
Afirm cu certitudine că, capacităţile noastre nu 
sunt cu nimic mai joase, ba chiar din contra, 
spectrul nostru de cunostinţe în diferite dome-
nii este mai larg. Evident, există loc pentru mai 
bine,  însă doar prin sârguinţă şi încredere în 
sine vom atinge punctul de vârf.  

Cu prilejul acestei sărbători, vreau să vă 
sugerez să nu vă uitaţi istoria, de unde prove-
nim, cine am fost şi de ce Republica Moldova 
există şi astăzi, în pofida faptului că am fost 
dintotdeauna înconjuraţi de mari imperii. 
Faptul ca avem o ţară mică nu ne face neapă-
rat şi slabi. Patriotismul nostru este curmat de 
problemele sociale cu care ne confruntăm, însă 
sper, şi cu siguranţă aşa va fi, soarele va răsări 
şi deasupra Republicii Moldova şi a Armatei 
Naţionale. Nu pierdeţi încrederea şi fiţi demni 
de profesia pe care aţi îmbrăţişat-o!

Locotenent major Vitalie DERCACI,
curs avansat de artilerie in Batalionul 131 
de Artilerie in Weiden in der Oberpflatz, 

Beyer, Germania Dintotdeauna am admirat oamenii 
cu epoleţi. Încă de pe băncile şcolii am 
rămas încântată de organizarea din 

sistemul militar şi de valorile pe care le dictea-
ză acesta, dar şi mai mult am fost preocupată 
de medicină.

Mă simt confortabil printre militari şi de-
pun tot efortul pentru a acorda asistenţă me-
dicală efectivului Armatei Naţionale. Vreau să 
acumulez cât mai multă experienţă în dome-
niul medicinei militare, ca să am posibilitatea 
realizării tuturor obiectivelor în Armata Na-
ţională a Republicii Moldova. În aşa fel, me-
dicina militară va fi privită în continuare ca 
un avantaj al asigurării sociale a militarilor. 
Părinţii tinerilor care vin la armată să fie în-
crezuţi că medicii militari au grijă ca copiii lor 
să se întoarcă sănătoşi acasă.

Armata Naţională rămâne un pilon al so-
cietăţii şi continuă să fie cea mai credibilă in-
stituţie dintre toate structurile statului, fiindcă 
militarii sunt persoane devotate Patriei şi con-
tribuie la prosperarea ei.

Felicit din suflet militarii şi membrii fami-
liilor acestora cu Ziua Armatei Naţionale. În 
calitate de medic militar, le recomand tuturor 
să ducă un mod de viaţă sănătos, şi doar astfel 
să poată fi permanent la straja ţării.

 Căpitan Tatiana CIOBANU,
Hamburg, Germania

KFOR
Armata Naţională în misiunea

Militarilor moldoveni le este încredin-
ţată paza mănăstirii ortodoxe Visoki 

Dečani, construită în secolul XIV şi fiind 
renumită prin numărul mare de fresce. 
În 2004 mănăstirea a fost inclusă în patri-
moniul UNESCO, iar în 2006 - în lista mo-
numentelor ce se află sub pericolul de a 
fi nimicite. Aportul militarilor moldoveni la 
păstrarea patrimoniului cultural şi religios 
în Balcani este unul cert în contextul situ-
aţiei tensionante în zonă.
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Armata Naţională, la fel ca şi familia, 
reprezintă astăzi o prioritate în viaţa 
mea.

M-am născut aproximativ în perioada 
creării Armatei Naţionale, am crescut împre-
ună şi acum 7 ani am devenit element com-
ponent al ei.

 Educarea militaro-patriotică a noii gene-
raţii face parte din activitatea mea zilnică şi 
aceasta mă motivează, fiind cu certitudine în-
crezut în importanţa serviciului meu.

Avem capacităţi, avem rezultate şi sigur 
avem încă multe de învăţat şi spre ce tinde. 
Militari de diferite grade participă alături 
de militarii altor ţări la exerciţii şi training-
uri, unde mereu demonstrează cunoştinţe şi 
abilităţi la nivelul cerinţelor. Îmi doresc ca la 
întoarcere în ţară, prin exemplul propriu şi al 
celorlalţi plecaţi la studii la renumite şcoli mi-
litare, să implementez lecţiile învăţate pentru 
îmbunătăţiri ulterioare. 

Pentru ca armata să reuşească în toate ac-
ţiunile ei, ea are nevoie de susţinere şi încrede-
re din partea cetăţenilor. 

Dragi colegi, felicitări cu această  
aniversare frumoasă!

Traiască Armata Naţională,  
Traiască Republica Moldova!

Locotenent major Petru TUTUNARU,
Maneuver Center of Excellence

Armor School, Fort Benning, Georgia, 
SUA
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Armata Naţională, la fel ca şi familia, 
reprezintă astăzi o prioritate în viaţa 
mea.

M-am născut aproximativ în perioada 
creării Armatei Naţionale, am crescut împre-
ună şi acum 7 ani am devenit element com-
ponent al ei.

 Educarea militaro-patriotică a noii gene-
raţii face parte din activitatea mea zilnică şi 
aceasta mă motivează, fiind cu certitudine în-
crezut în importanţa serviciului meu.

Avem capacităţi, avem rezultate şi sigur 
avem încă multe de învăţat şi spre ce tinde. 
Militari de diferite grade participă alături 
de militarii altor ţări la exerciţii şi training-
uri, unde mereu demonstrează cunoştinţe şi 
abilităţi la nivelul cerinţelor. Îmi doresc ca la 
întoarcere în ţară, prin exemplul propriu şi al 
celorlalţi plecaţi la studii la renumite şcoli mi-
litare, să implementez lecţiile învăţate pentru 
îmbunătăţiri ulterioare. 

Pentru ca armata să reuşească în toate ac-
ţiunile ei, ea are nevoie de susţinere şi încrede-
re din partea cetăţenilor. 

Dragi colegi, felicitări cu această  
aniversare frumoasă!

Traiască Armata Naţională,  
Traiască Republica Moldova!

Locotenent major Petru TUTUNARU,
Maneuver Center of Excellence

Armor School, Fort Benning, Georgia, 
SUA
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