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ministrul apărării anatol Şalaru a avut o întreve-
dere cu ministrul apărării din Georgia, doam-

na tinatin Kidasheli, în contextul conferinţei pe do-
meniul apărării şi securităţii de la tbilisi, Georgia.

temele abordate în cadrul întrevederii au fost 
securitatea regională, războiul hibrid, relaţiile bi-
laterale în domeniul militar şi colaborarea în cadrul 
iniţiativelor regionale şi organizaţiilor internaţionale, 
cu accent pe dimensiunile nato şi ue.

ministrul Şalaru a declarat că obiectivul prin-
cipal al ministerului apărării din republica mol-

dova este reformarea şi reorganizarea armatei 
naţionale pentru ca aceasta să fie interoperabilă 
cu armatele ţărilor membre nato, iar Georgia este 
un exemplu pentru ţara noastră în ceea ce priveşte 
cooperarea cu nato.

la rândul său, ministrul apărării tinatin Ki-
dasheli a remarcat faptul că republica moldova 
şi Georgia au scopuri comune în ceea ce priveşte 
integrarea în uniunea europeana şi este interesul 
ambelor state să asigure o securitate regională în 
vederea procesului de integrare.
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Întrevederea ministrului Apărării Anatol Şalaru  
cu Preşedintele Georgiei Giorgi Margvelashvili

Ministrul Apărării a reiterat fap-
tul că Republica Moldova şi 

Georgia au ca obiectiv comun inte-
grarea în UE, dar pentru aceasta este 
nevoie de o situaţie politică stabilă 
atât la nivel naţional, cât şi la nivel 
internaţional.

Anatol Şalaru a subliniat impor-
tanţa cooperării bilaterale pe dome-
niul militar dintre cele două ţări şi 
participarea militarilor la exerciţii 
comune de menţinere a păcii.

Pe parcursul discuţiei, ministrul 
a menţionat necesitatea de reforma-
re a Armatei naţionale, astfel încât 
aceasta să atingă standardele euro-
atlantice.

La rândul său, Preşedintele Geor-
giei Giorgi Margvelashvil a accentu-
at că schimbul de experienţă dintre 
Republica Moldova şi Georgia este 
fundamental. Războiul hibrid şi se-

curitatea regională ne îndeamnă să 
fim pregătiţi pentru a menţine pacea 
şi integritatea teritorială.

Părţile au convenit să menţină şi 
să intensifice relaţiile de colaborare 
în vederea realizării obiectivelor co-
mune.

Ministrul Apărării Anatol Şalaru a avut o întrevedere  
cu Preşedintele Georgiei Giorgi Margvelashvili.
Discuţia dintre cei doi demnitari s-a axat pe problemele comune din domeniul apărării,  
dar şi despre paşii concreţi pentru integrarea în Uniunea Europeană

Dialog între ministrul Apărării Anatol Şalaru  
şi asistentul adjunct al Secretarului Apărării SUA pentru 
Federaţia Rusă, Ucraina şi Eurasia, doamna Evelyn Farcas

Întâlnirea a avut loc în cadrul re-
uniunii miniştrilor Apărării din 

Europa de sud-Est (sEDM) din ora-
şul Dubrovnik, Croaţia.

securitatea regională, reformarea 
Armatei naţionale şi cooperarea bi-
laterală pe domeniul militar dintre 
Republica Moldova şi sUA au fost 
subiectele abordate în cadrul între-
vederii.

Ministrul Apărării şi-a exprimat 
gratitudinea pentru suportul Gu-
vernului sUA acordat Ministerului 
Apărării şi Armatei naţionale în 
domeniul reformelor şi a dezvoltă-
rii capabilităţilor militare. Totodată, 
Anatol Şalaru i-a mulţumit doamnei 
Evelyn Farcas pentru implicarea şi 
aportul din perioada mandatului 
Domniei sale.

Ministrul Apărării a reiterat fap-
tul că Republica Moldova se con-
fruntă cu două mari provocări: pe de 
o parte, războiul hibrid din Ucraina 
şi situaţia politico-militară din regi-
une, iar pe de altă parte instabilitatea 
politică şi economică din ţară.

Anatol Şalaru a menţionat că 
unul dintre obiectivele principale, în 
calitate de ministru al Apărării, este 
acela de a aduce armata la standar-
dele armatelor din ţările membre 
nATO.

La rândul său, doamna Evelyn 
Farcas s-a arătat îngrijorată de situ-
aţia politică din Republica Moldova, 

afirmând că instabilitatea politică 
încetineşte procesul de integrare al 
Republicii Moldova în Uniunea Eu-
ropeană.

În cadrul discuţiei, oficialul a de-
clarat că sUA va pune tot mai mult 
accentul pe instruirea militară a ofi-
ţerilor din Republica Moldova, adu-
când drept exemplu Ucraina, unde 
se desfăşoară exerciţii pe dimensiu-
nea apărării teritoriale.

Doamna Evelyn Farcas a mul-
ţumit ministrului Apărării pentru 
participarea militarilor în misiunea 
KFOR din Kosovo şi a asigurat că 
Republica Moldova poate să se ba-
zeze pe suportul sUA, chiar dacă 
mandatul său în calitate de asistent 
adjunct al secretarului Apărării sUA 
pentru Federaţia Rusă, Ucraina şi 
Eurasia va fi încheiat în curând.

Ministrul Apărării Anatol Şalaru a avut o întrevedere  
cu asistentul adjunct al Secretarului Apărării SUA pentru Federaţia Rusă, 
Ucraina şi Eurasia, doamna Evelyn Farcas.

Diplomaţie
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Ministrul Apărării Anatol Şalaru a sublini-
at pregătirea bună a specialiştilor armatei, 
dar şi colaborarea fructuoasă pe care o avem 
în ultima perioadă cu partenerii români.

salve de foc la bulboaca au marcat închiderea exerciţiului internaţional  
„Scutul de foc 2015”

sistemul autopropulsat „nOnA” şi tunul 2A36 sînt cele 
două arme de artilerie care au impresionat puternic publicul 
prezent la eveniment. s-a executat foc după foc, apoi salve 
au spulberat ţinta poziţionată la 3 km în cîmp. „Proiectilul 
a lovit obiectivul în doar 24 de secunde de la lansarea lui din 
sistemul de artilerie „NONA”, din poziţie de tragere acoperi-
tă”, a specificat locotenentul major Gheorghe sacaici.

De cealaltă parte a poligonului, caporalul Andrei De-
mian, servant la tunul 2A36, pe deplin încrezător în for-
ţele proprii, afirma că artileria „stăpîneşte” prin puterea 
de foc cîmpul de manevre militare. „Am tras de cîteva ori 
cu tunul anul trecut. A fost frumos. Ceea ce mi-a plăcut 
este că, deşi sîntem artilerişti din diferite unităţi, am reuşit 
să devenim o echipă şi să ne coordonăm bine mişcările”, 
zice caporalul Demian.

La ceremonia de închidere a aplicaţiilor internaţionale, 
ministrul Apărării i-a decorat pe militarii români cu meda-
lia „Consolidarea Frăţiei de Arme” a Armatei naţionale. 
La eveniment au mai fost prezenţi consilierul Preşedintelui 
Republicii Moldova în domeniul apărării şi securităţii naţi-
onale, secretarul Consiliului suprem de securitate, Alexei 
Barbăneagră, ambasadorul României în Republica Moldo-

va, Marius Lazurca, comandantul Armatei naţionale, ge-
neralul de brigadă igor Gorgan, locţiitorul comandantului 
Diviziei 4 infanterie a sUA, Timothy J. Daugherty, precum 
şi ataşaţi militari acreditaţi în ţara noastră.

Exerciţiul „scutul de foc 2015” a antrenat circa 600 de 
militari moldoveni şi români. 

Căpitan Inga RAdvAn

Timp de o lună, artileria Armatei naţionale a avut de 
înfruntat un inamic improvizat pe colinele Bazei de 

instruire Bulboaca. Împreună cu camarazii  români din Re-
gimentul 52 de artilerie mixt din Bârlad, artilerişti din toate 
unităţile Armatei naţionale au efectuat trageri de luptă din 
cele mai puternice tunuri din ţară. sistemele de artilerie 2 s9 
„nOnA”, tunul 2A36, obuzierul M-30, MT-12, tunul obu-
zier D-20 şi sistemele antiaeriene ZU-23-2, AZP-57 şi-au 
prezentat starea bună de funcţionare în cîmpul de luptă. 

Ministrul Apărării Anatol Şalaru a subliniat pregătirea 
bună a specialiştilor armatei, dar şi colaborarea fructuoasă pe 
care o avem în ultima perioadă cu partenerii români, prin par-
ticiparea într-o serie de aplicaţii militare comune, organizate 

pe ambele maluri ale Prutului. În acelaşi context, ministrul 
a mulţumit mecanicilor şi tehnicienilor care s-au ocupat de 
reparaţia tehnicii de luptă din dotarea Armatei naţionale, din 
care nu s-a tras de ani buni. Unul dintre aceştia fiind plutonie-
rul adjutant Gheorghe Angheluţă din Divizionul de artilerie. 

superiorul plutonului bârlădean, locotenent-colonelul 
sorin Bălan, a reiterat importanţa cooperării militarilor 
români cu artileriştii din ţara noastră. „Ne antrenăm cu 
militarii din Republica Moldova în folosirea aceloraşi teh-
nici, tactici şi proceduri privind planificarea, coordonarea şi 
executarea focului de artilerie, lucru care a dus la creşterea 
interoperabilităţii şi a capacităţii de acţiune în comun”, men-
ţionează ofiţerul român.

Oastea Moldovei6

Artileriştii au asigurat SCUTUL !
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Dacă vrei să supravieţuieşti în mijlocul 
pădurii, trebuie să te ţii de echipă”

Prima etapă a Cursului de supravieţuire 
în care au fost antrenaţi aviatorii şi cîţi-

va militari novici din Batalionul cu Desti-
naţie specială a presupus traversarea unui 
curs de apă. Ghinion sau nu, vremea se în-
răutăţise peste noapte şi obstacolele naturii 
veneau de la sine să le pună în dificultate 
misiunea. Mai puţin deranjaţi de ploiţa care 
începuse chiar în momentul cînd am ajuns 
pe malul lacului din mijlocul poligonului 
militar, aviatorii se concentrau pe tehni-
cile de confecţionare a plutelor prezentate 
de plutonierul major sergiu sîrbu. Folo-
seau tot ce găseau în împrejurimi pe post 
de căptuşeală într-o foaie de cort pe care o 
avea fiecare militar asupra lui, acoperind-o 
cu o prelată şi pluta era pregătită pentru 
„lansare”. selectiv, puteam observa crispare 
pe feţele aviatorilor înainte să intre în apă, 
dar nu şi ezitare. Plini de curaj şi foarte mo-
tivaţi, sprijinindu-se de plutele improviza-
te, militarii, în perechi, traversau cursul de 
apă, ţinînd cont de anumite reguli. 

Apa se traversează diferit. Atunci cînd 
curge mai lent, poate avea un mal mlăşti-
nos; cînd e rapidă are aluviunile curate, iar 
la traversarea fluxurilor de mică adîncime nu 
trebuie să te „laşi dus de val”, pentru că poţi 
avea surprize şi aici. Plutonierul major sergiu 
sîrbu, instructor în arta supravieţuirii, urmă-
rea cu atenţie mişcărilor discipolilor săi. „Mi-
litarul trebuie să cunoască toate tehnicile de a 
rămîne în viaţă cînd este rănit, pe uscat sau 
în apă”, zice dînsul, lăsîndu-şi privirile fixate 
în aceeaşi direcţie. Cînd păşi pe mal, maiorul 
ion Rotari îşi sonoriză constatarea: „Apa este 
mai caldă decît aerul de afară”. 

După ce s-au încălzit puţin la focul pe 
care l-au aprins, aviatorii s-au pornit spre 
pădure, acolo unde îi aştepta o provocare 
şi mai mare. Rămaşi fără acoperiş deasupra 
capului, militarii urmau să-şi aplice toate 
abilităţile. 

Fără instrumentele şi resursele necesa-
re pentru a supravieţui în natură, ofiţerii  au 
găsit soluţii pentru a face faţă obstacolelor. 
„Acum militarii trebuie să ne demonstreze 
că au însuşit tehnicile pentru obţinerea hra-
nei, de aprindere a focului, de confecţionare 
a uneltelor necesare supravieţuirii şi de iden-
tificare şi obţinere a apei potabile din mediul 
înconjurător”, ne explică superiorul cursu-
lui, maiorul ion Ojog. Rînd pe rînd, toate 
tehnicile au fost aplicate cu exactitate.  

După ce şi-au ridicat adăpost în pădure, 
militarii şi-au repartizat responsabilităţile. 
„Dacă vrei să supravieţuieşti în mijlocul pă-
durii, trebuie să te ţii de echipă”, afirmă ma-
iorul Victor Ciobanu. În timp ce unii colegi 
de-ai săi confecţionau capcane,  căpitanul 

Ruslan Furtună a obţinut focul prin folo-
sirea permanganatului (din trusa de prim 
ajutor medical) în amestec cu zahăr şi lemn 
uscat. În momentul cînd a apărut un fir de 
fum, ofiţerul a forţat pînă la rezultatul scon-
tat. Obţinerea apei şi hranei era un obiectiv 
primordial pentru aviatorii izolaţi de lume 
timp de 48 de ore. „În cazul situaţiilor extre-
me, orice sursă de apă trebuie exploatată la 
maximum”, afirmă maiorul Rotari, folosind 
metodele strîngerea de rouă şi transpiraţia 
frunzelor de copac. Pentru filtrarea apei, 
într-o sticlă de plastic s-au introdus mai 
multe straturi de  pietricele, nisip, bucăţi de 
cîrpă etc. Apa s-a trecut de mai multe ori 
prin recipient pentru o cît mai bună cură-
ţare. iar pentru a se obţine o dezodorizare 
a apei în aceasta s-au  adăugat cărbuni din 
foc. Cea mai mare problemă cu care s-au 
ciocnit aviatorii în pădure a ţinut, totuşi, de 
dobîndirea hranei. „Pentru că este sfîrşit de 
toamnă şi pentru că pădurea nu este gene-
roasă în vieţuitoare sălbatice, puţini militari 
au reuşit să prindă ceva ce poate fi mîncat, 
de exemplu, cîteva pomuşoare sau vreo şo-

pîrlă care au fost puse pe rug”, zice plutoni-
erul major sîrbu. 

nici noaptea cursanţii nu s-au putut 
relaxa, pentru că scenariul cursului a pre-
văzut un exerciţiu tactic – poziţia grupului 
fiind descoperită de inamic, aceştia au fost 
atacaţi şi s-au văzut nevoiţi să se retragă, 
evacuînd şi un aviator „rănit”.  spre dimi-
neaţă, militarii şi-au testat armele pe care 
le-au confecţionat manual pentru apărare 
şi pentru vînătoare.  „Am trăit în „sălbă-
ticie” timp de 48 de ore. Avînd la dispoziţie 
prea puţine echipamente, supravieţuirea în 
pădure a fost un adevărat test pentru noi”, 
afirmă maiorul Victor Ciobanu, la finaliza-
rea cursului. 

„Ne-am propus să formăm, prin metoda 
antrenării în condiţiile cele mai dificile, un 
supravieţuitor”, susţine maiorul Ojog.

Cursul de supravieţuire se organizează 
în premieră de către militarii Batalionului 
cu Destinaţie specială. Este cu durata de o 
săptămînă şi se structurează pe două mo-
dule – teoretic şi practic.

Căpitan Inga RAdvAn

După ce au trecut cu brio testul paraşutărilor, aviatorii Armatei Naţionale  
au intrat în cursa pentru supravieţuire

Test greu şi de această dată pentru aviatorii Armatei naţionale  
care au învăţat  de la militarii Batalionului „Fulger”  
cum să supravieţuiască în condiţii extreme. Au locuit într-un adăpost 
improvizat din crengi în mijlocul pădurii, hrănindu-se doar cu ceea 
ce le oferea natura, au construit plute pentru traversarea apei  
şi au dobîndit focul pentru a se încălzi.   
Cum a fost? 
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Provocările cele mai importante la 
adresa securității Republicii Mol-

dova țin de necesitatea sprijinirii dez-
voltării modelului democratic al statu-
lui de drept. Acest model a fost testat şi 
perfecționat pe parcursul unei perioade 
foarte îndelungate de timp şi este, de fapt, 
singurul viabil în prezent. Funcționarea 
acestui model însă nu este posibilă fără 
o presă liberă şi dedicată meseriei sale. 
Mass-media devine un instrument im-
portant în promovarea politicii de secu-
ritate a statului. Înţelegem că avem ne-
voie de o presă la un standard de calitate 
cît mai înalt, care să informeze corect şi 
echidistant  publicul larg despre subiec-
tele de securitate şi apărare. Rolul pe care 
îl are presa este cu atît mai important în 
acest moment în Republica Moldova cu 
cît situația din afara țării, dar mai ales 
din țară – în domeniul economic şi al 
reformelor în domeniul justiției şi al sta-
tului de drept – necesită o monitorizare 
constantă din partea jurnaliştilor.

Centrul de informare şi Documen-
tare privind nATO din Moldova, în 
calitate de organizație obştească, spriji-
nă presa profesionistă  din Moldova şi  
contribuie pe această cale la informarea 
cetățenilor.

Pe parcursul conlucrării cu reprezen-
tanţii mass-media am realizat necesitatea 
familiarizării jurnaliştilor cu parcursul, 
formele, perspectivele, mecanismele co-
operării R. Moldova cu nATO. numai 
în cadrul Parteneriatului pentru Pace, R. 
Moldova are o relație de mai bine de 20 
de ani cu nATO şi totuşi aceasta rămîne 
adeseori un subiect tabu şi distorsionat 
ori pur şi simplu necunoscut. Consi-
derăm că este importantă cunoaşterea 
avantajelor de care Republica Moldova 
care poate beneficia în urma acestei coo-
perări şi conştientizarea acestora va con-
tribui la reflectarea în presă a relaţiilor 
RM-nATO într-o manieră profesionistă 
şi obiectivă. La fel, Republica Moldova 

beneficiază de expertiza țărilor membre 
şi partenere nATO în reforma în dome-
niul apărării şi securității. 

Un domeniu important de coopera-
re cu nATO, pe segmentul de apărare, 
vizează dezvoltarea forţelor capabile să 
sprijine nu numai securitatea naţională, 
dar şi pe cea internaţională, prin asigura-
rea capabilităţilor detaşabile în misiunile 
şi operaţiunile internaţionale. Pregătirea/
profesionalizarea armatei naționale de 
rînd cu țările membre/partenere (în spe-
cial cele din regiune), prin exerciții oferite 
de nATO şi statele membre, au drept scop 
sporirea capacităţilor de interoperabilita-
te şi, în caz de necesități, a intervenției 
apărute în urma unor cataclisme naturale 
(inundații, avarii tehnogene etc). 

Este necesar de amintit aici: contri-
buţia Republicii Moldova la menţinerea 
securităţii internaţionale şi regionale a 
fost un obiectiv declarat de ţara noastră 
încă din primii ani de independenţă. În 
acest context, Republica Moldova şi-a 
propus să devină, în cel mai scurt timp, 
un „jucător de echipă”, la eforturile inter-
naţionale de menţinere a păcii, securită-
ţii şi stabilităţii. În vederea îndeplinirii 
acestor angajamente, Armata naţională, 

prin intermediul mecanismelor nATO, 
pe parcursul ultimilor ani a dezvoltat ca-
pabilităţi şi a acumulat experienţă pen-
tru a-şi spori contribuţia la misiunile 
internaţionale de menţinere a păcii. 

important de menţionat că  intensi-
ficarea cooperării Armatei naţionale cu 
nATO a permis ca aceasta să finalizeze 
pregătirea şi testarea unor unităţi opera-
ţionale după standardele moderne. Acest 
lucru este confirmat şi de oficialii OnU, 
care drept urmare a participării milita-
rilor moldoveni în cadrul misiunilor de 
menţinere a păcii sub egida OnU, au de-
clarat că: „Militarii moldoveni au demon-
strat că sînt un partener de încredere în 
realizarea responsabilităţilor, împreună 
cu alte state membre ale Naţiunilor Uni-
te”. La 28 mai 2013, Republica Moldova 
a fost acceptată ca „partener operaţional 
potenţial”, iar în data de 8 martie 2014, 
contingentul moldovean, în număr 41 
de militari, a fost detaşat în operaţiunea 
internaţională de menţinere a păcii din 
Kosovo. Deja al treilea contingent se află 
în Kosovo şi al patrulea se pregăteşte în 
decembrie pentru plecare.

Participarea reprezentanţilor socie-
tăţii civile, inclusiv a jurnaliştilor la di-

Ce fac ostaşii moldoveni în Kosovo? 
Păzesc inima Serbiei. Care e acolo.”

Cine ştie ce înseamnă mîndrie, cu siguranţă, va trăi 
acest sentiment cînd va păşi hotarul bazei militare 
ce i-a găzduit pe soldaţii moldoveni. Este numită 
„Villaggio Italia” şi asigură securitatea în vestul micului 
stat balcanic aflat de mai bine de un deceniu sub 
protectorat ONU şi NATO”.

 Liliana BARBăRoŞIe, europa Liberă 

…O menţin fără ezitare mi-
litarii moldoveni, consideraţi 
de băştinaşi soli ai bunăvo-
inţei. Alături de colegii lor 
din alte ţări, soldaţii noştri 
caută explozibilele ascunse 
în timpul conflictului armat 
din anii ‘90, asigură secu-
ritatea localnicilor, dar şi a 
vestigiilor de secole, incluse 
în patrimoniul mondial”.

 veronica PISARenCo, 
Prime Tv

„Ce e Kosovo? E o zonă în care riscul, deşi la el acasă, e ținut în frîu de 
prezența KFOR. Cei 41 de soldați ai Armatei Naționale a Republicii Mol-
dova activează în cadrul KFOR-West – adică în zona pe care o controlează 
Armata Italiană.

... Pentru soldații moldoveni prezența în Kosovo este o posibilitate de a 
demonstra cît de bine îşi ştiu meseria, de a dovedi că pot lucra cot la cot cu militarii străini 
şi o posibilitate de a demonstra tuturor că, vorba cronicarului, „nasc şi la Moldova oa-
meni”. E modul  prin care militarii moldoveni demonstrează tuturor că sînt cei mai buni 
în operațiunile de deminare (lucru dovedit şi în Irak), e oportunitatea prin care Chişinăul 
spune că nu este numai un consumator de securitate, dar că poate, la rîndul său, şi  să o 
furnizeze. Nu e mult, nu e nici puțin – e firesc. Iar militarii moldoveni demonstrează celor 
din jurul lor – italieni, germani, americani, că fac față acestor provocări. Provocări calme,  
dar cu dinți. Că e zonă post-conflict. 

... Ce fac ostaşii moldoveni în Kosovo? Păzesc inima Serbiei. Care e acolo.”
victor nIChITuŞ, Radio vocea Basarabiei, blogger

Îndeplinesc cu profesionalism zeci de misiuni, 
parcurg mii de kilometri, înfruntă diverse 
provocări, dar şi dorul celor de acasă. Vor-
bim despre cei 41 de militari moldoveni care, 

acum patru luni, au plecat în Kosovo pentru a contribui la 
menţinerea păcii şi stabilității în regiune”. 

viorica TuRTuReAnu,  
Publica  Tv  
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viorica TuRTuReAnu,  
Publica  Tv  
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verse activităţi organizate de Ministerul 
Apărării  (aplicaţii, exerciţii , zile ale uşi-
lor deschise,  24 de ore în armată etc.), 
dar şi în teatrele de operaţii  Kosovo,  
pentru a vedea nivelul de interoperabi-
litate al structurilor militare din Armata 
naţională, au contribuit la o mai bună 
cunoaştere a situaţiei reale din armată, 
a nevoilor acestei instituţii, dar şi a ni-
velului de profesionalism al militarilor 
moldoveni în comparaţie cu militarii 
din alte armate.

Prin implementarea proiectului 
„Consolidarea capacităţilor jurnaliştilor 
în reflectarea subiectelor de securitate 
şi cooperare între RM şi nATO”, reali-
zat de comun cu Ministerul  Apărării, 
am urmărit  obiectivul  principal  de a 
informa reprezentanții mass-media din 
Republica Moldova despre necesitatea 
şi modalitatea  reflectării obiective şi 
corecte a aspectelor legate  de securitate  
şi cooperare între Republica Moldova şi 
nATO, de beneficiile acestei colaborări 
pentru ţara noastră, dar şi promovarea 
imaginii pozitive a instituţiilor din sec-
torul de securitate şi apărare şi a Arma-
tei naţionale în special.

La aceste cursuri  au participat pes-
te treizeci de jurnalişti, reprezentanți ai 
diferitelor instituții mass-media, radio, 
TV, bloggeri etc., atît din Chişinău, cît 
şi din mai multe regiuni ale Republicii 
Moldova.

Proiectul şi-a atins obiectivele de 
bază prin intermediul programului de 
traininguri ce a avut  scopul de a con-
solida capacitățile jurnaliştilor, seminare 

informative, activități de diplomație pu-
blică, precum şi activități practice-vizită 
de studiu în Kosovo şi vizita de studiu la 
Batalionul 22 de Menținere a Păcii.

Vizitatorii au avut ocazia să partici-
pe la exercițiile de simulare a diverselor 
situații reale din teatrul de operațiuni 
împreună cu militarii Batalionului 22, 
participanți la operațiunea KFOR. Vi-
zitele de lucru organizate au avut drept 
scop familiarizarea formatorilor de opi-
nie, reprezentanţi ai mass-media şi so-
cietăţii civile, dar şi a  publicului larg cu 
privire la ariile de cooperare RM-nA-
TO. Participarea militarilor moldoveni 
la misiunea de pacificare KFOR din 
Kosovo este un exemplu de succes al 
colaborării Republicii Moldova cu Ali-
anţa, iar echipa CiD nATO a încercat, 
astfel, să ofere jurnaliştilor posibilitatea 
de a discuta şi obţine de la prima sursă 
detalii despre motivele pentru care mi-
litarii din cadrul Batalionului 22 vor să 
participe la misiunea  KFOR şi ce sem-
nificaţie are această experienţă pentru 
cariera lor. 

Partea finală a acestui proiect a con-
stat  într-o vizită de studiu în Kosovo, 
desfăşurată la finele lunii septembrie. 
Jurnaliştii cei mai motivați şi proactivi 
pe parcursul perioadei de traininguri au 
beneficiat de o vizită de studiu în Koso-
vo. A fost o premieră pentru Republica 
Moldova şi s-a mizat pe receptivita-
tea organizatorilor de la nATO, cît şi a  
„gazdelor” din misiunea KFOR. 

Jurnaliştii s-au familiarizat cu rolul 
şi importanţa participării Republicii 

Moldova la misiunea KFOR condusă 
de nATO în Kosovo. Astfel, grupul de 
jurnalişti din Moldova a vizitat bazele 
militare  „Camp Villagio”, „Camp no-
thing Hill” şi diverse obiective din aria 
de responsabilitate a militarilor noştri.

Grupul de lucru care a participat la 
vizita de studiu a fost compus din zece 
jurnalişti şi reprezentanţi ai societăţii ci-
vile.  Acest fapt reprezintă un pas nou în 
cooperarea cu instituțiile mass-media, 
iar jurnaliştii  au  obținut informații din 
prima sursă, purtînd discuţii cu contin-
gentul KFOR din Moldova, dar şi cu co-
legii lor italieni, sloveni şi austrieci. 

Militarii moldoveni s-au dovedit a fi 
foarte deschişi şi prietenoşi. Au dezvălu-
it chiar şi momentele cele mai sensibile, 
precum dorul de casă şi copii, dar nici 
pe o clipă nu am văzut în ochii lor pic 
de regret, ba din contra - o  mîndrie de a 
participa în astfel de operaţiuni.

implementarea unui astfel de proiect 
şi organizarea vizitelor de studiu pentru 
reprezentanţii mass-media au demon-
strat repetat că este necesară stabilirea 
unei relaţii de parteneriat între  struc-
turile de relaţii publice din instituţiile 
din sectorul de securitate şi apărare  şi  
mass-media de la nivel local şi naţional, 
relaţie care ar facilita o  mai bună şi co-
rectă  informare a publicului larg cu pri-
vire la obiectivele majore ale structurilor 
din acest sector şi la promovarea imagi-
nii pozitive a Armatei naţionale.

elena MîRzAC,  
director CId nATo

După familiarizarea cu unităţi 
militare din Forţele Terestre ro-

mâne, delegaţia Republicii Moldova a 
avut întrevederi cu mai mulţi factori 
de decizie ai Armatei Române, după 
cum urmează: şeful statului Major 
General, generalul-locotenent nico-
lae-ionel Ciucă, şeful statului Major 
al Forţelor Terestre, secretarul de stat 
pentru politica de apărare şi planifi-
care, precum şi cu comandantul Di-
viziei 2 infanterie.

În cadrul discuţiilor s-a abordat 
subiectul privind intensificarea cola-
borării între comandamentele Forţe 
Terestre ale ambelor armate pe seg-
mentul instruirii şi standardizării. 
Cele două părţi au convenit asupra 

participării bilaterale în cadrul exer-
ciţiilor planificate pentru anul 2016 
atît pe teritoriul României, cît şi în 
poligoanele din Republica Moldova.

nu s-a trecut cu vederea parti-
ciparea bilaterală a ambelor părţi la 
paradele organizate cu ocazia zilelor 
naţionale ale ambelor state.

De asemenea, a fost trecută în re-
vistă disponibilitatea părţii române 
de a consilia reprezentanţii Ministe-
rului Apărării şi Armatei naţionale 
a Republicii Moldova în domeniul 
legislaţiei militare, reforma apărării, 
planificarea operaţiilor şi disponibi-
litatea de a oferi acces la standardele 
Militare Operaţionale şi alte docu-
mente de interes militar.

Partea română şi-a exprimat, de 
altfel, disponibilitatea de a pregăti 
efectivul subunităţilor cu destinaţie 
specială ale Armatei naţionale a Re-
publicii Moldova la Centrul speciali-
zat al Forţelor navale, cît şi pregătirea 
prin simulare a contingentelor mol-
doveneşti, participante la exerciţiile 
desfăşurate în poligonul Cincu şi a 
ofiţerilor de stat major ai Armatei 
naţionale în cadrul Universităţii na-
ţionale de Apărare „Carol i” din Bu-
cureşti.

Un alt subiect aflat pe agenda de 
lucru a fost cel al formării batalionu-
lui mixt româno-moldovean de men-
ţinere a păcii.

Colaborarea Forţelor Terestre  
de pe ambele maluri ale Prutului

Cele două părţi au convenit asupra participării 
bilaterale în cadrul exerciţiilor planificate 
pentru anul 2016 atît pe teritoriul României, 
cît şi în poligoanele din Republica Moldova”.

comandantul comandamentului Forţe terestre al armatei naţionale, colonelul mihail bucliş, 
s-a aflat, în luna octombrie, într-o vizită oficială în românia, la invitaţia şefului statului major  

al Forţelor terestre al armatei române, generalul-maior dumitru scarlat.
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Şi-a promis sie, cît şi celor de acasă că se întoarce cu medalia de aur  
şi s-a ţinut de cuvînt

... Medalia de aur de la mondialul 
din Lituania îi asigură şi pentru 
anul curent titlul de cel mai bun 
luptător al anului.

Tînărul locotenent dmitrii Sîrbu, comandant de pluton din Brigada de Infanterie Mo-
torizată „Ştefan cel Mare”, s-a întors victorios de la Campionatul Mondial de K-1 amator, 
disputat în luna octombrie la vilnius, Lituania. Militarul moldovean a luptat în finală cu 
reprezentantul ţării gazdă, cîştigînd puncte în faţa adversarului. Pînă la confruntarea ce i-a 
adus titlul de campion mondial, acesta l-a bătut în ring pe reprezentantul Ciprului. Triumful 
vine la scurt timp după ce dmitrii a luat bronzul la mondialul de muay-thai, care a avut loc 
în august curent, în Bangkok, Thailanda. Luptătorul nostru a avut o prestaţie remarcabilă, 
mai ales că din 2003 Republica Moldova nu mai reuşise o medalie la acest campionat. 

Acum 12 ani, fiind atras de forţa pumnilor şi a mişcărilor de picioare executate 
incredibil din diferite unghiuri, Dmitrii sîrbu păşeşte pragul Clubului „Cham-

pion Thai Gym” din capitală, îmbracă mănuşile de K-1 şi urcă neînfricat în ritmul 
ameţitor al schimburilor de lovituri din ring. Cariera sportivă începe sub îndruma-
rea antrenorului nicanor Trocin, alături de cei mai buni sportivi din ţară, printre 
care şi cunoscutul Constantin Ţuţu. După ani buni petrecuţi în sala de forţă, reuşeş-
te să stăpînească perfect cele mai bune tactici de luptă. 

Rezultatul muncii din sală îi aduce titluri naţionale şi internaţionale. Dmitrii 
deţine cinci titluri de campion naţional al Republicii Moldova. Deoarece 2014 a fost 
un an de succes, după ce a devenit campion european, Dmitrii a fost desemnat Cel 
mai bun luptător WAK-1F 2014 (senior) în cadrul Galei laureaţilor de la finele anu-
lui trecut. Evident, medalia de aur de la mondialul din Lituania îi asigură şi pentru 
anul curent titlul de cel mai bun luptător al anului. Militarul susţine că la categoria 
de 60 kg nu are adversari de temut acasă. Din afară, îi consideră puternici pe ruşi, 
ucraineni şi beloruşi. „Cînd mergi în competiţie, nu-ţi cunoşti adversarul, doar ştii 

din ce ţară vine. Dacă este din Ucraina, Rusia sau Belarus, aceasta deja spune că 
e un luptător influent”, susţine Dmitrii. 

Întrebat cum încep, de regulă, luptele şi ce gînduri îl încearcă 
cînd urcă în ring, ofiţerul a zis: „Cînd sînt în ring sau cînd mă pre-
gătesc să ies în luptă, mă strădui toate gîndurile, rele sau bune, să 
le las deoparte. Pentru mine e important să fiu calm. nu-mi plac 
vorbele de încurajare, ele mă sustrag”. Experienţa competiţii-
lor din ţară şi de peste hotare l-a determinat să trăiască diferit 

emoţia victoriei: ,,sînt competiţii care nu-mi aduc emoţii de 
bucurie, pur şi simplu, fac ce pot eu mai bine. Dar, alteori, te 
pomeneşti într-o stare de fericire fără margini”.

Cu toate acestea, performanţele sportive i-au adus nu 
numai emoţii de bucurie, dar şi diverse accidentări. ,,Pe 
parcursul antrenamentelor şi competiţiilor sportive am 
suferit diferite traume, în special la membrele inferi-
oare. Uneori aveam aşa picioare că nu încăpeau în 
încălţăminte”, mărturiseşte tînărul.

Fiecare zi este încărcată pentru Dmitrii. În bri-
gadă e responsabil de a conduce un pluton de in-
fanterişti, iar seara continuă cu antrenamentele 
sportive. Îşi propune să le reuşească pe ambele, 

mai ales că are susţinere din partea superiorilor, 
dar şi a celor apropiaţi. ,,Mă bucură că avem astfel de 

ofiţeri. Locotenentul Dmitrii sîrbu este modelul militarului 
ce prezintă calităţi de luptător, pentru care simţul răbdării, disci-

plina şi responsabilitatea sînt principii de viaţă. În afară că îndeplineşte 
cu succes obligaţiunile funcţionale la locul de muncă, practică şi sportul lui 

preferat. Merge în diferite ţări să promoveze imaginea ţării şi a Armatei naţiona-
le”, comunică locotenent-colonelul Andrei Şram, locţiitor comandant pe lucrul 
educativ în Brigada „Ştefan cel Mare”. 

La Campionatul de K1 între amatori din Vilnius, Republica Moldova a fost 
reprezentată de o delegaţie din 24 de sportivi. Din cei 24, care au luptat la dife-
rite categorii şi vîrste, 21 au cucerit medalii. Şase dintre ei au devenit campioni, 
alţi şapte moldoveni s-au clasat pe locurile  secunde, iar pe poziţia a 3-a au ur-
cat încă opt luptători. În clasamentul pe echipe, ţara noastră a ocupat locul 3.

Locotenent major 
natalia AndRonAChI
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Dimineaţa începe obişnuit pentru militarii „de la gardă”. 
Programul debutează cu deşteptarea militarilor în termen, 
igiena personală, gimnastica şi dejunul, pregătit gustos de bu-
cătarii plutonierului adjutant Andrei sava. iar pentru milita-
rii pe contract ziua de muncă ia start la opt fără zece minute. 
Fiecare subunitate a batalionului îşi începe activitatea în ritm 
alert, pentru că urma festivitatea de celebrare a 23 de ani de 
la fondare. Locotenentul Vitalie Josan, locţiitor comandant 
Companie Garda de Onoare, îşi aliniază soldaţii pentru an-
trenamente asidue. Unul ca unul, de la 1.85 cm în sus, chipeşi, 
disciplinaţi.  Îl întreb pe locotenentul Josan cum reuşesc să-i 
adune pe aceşti băieţi în compania lor. „În mare parte, ei sînt 
cei care doresc să vină la noi. Iar noi îi primim cu braţele deschi-
se, dacă întrunesc criteriile pe care le solicităm, adică statura, as-
pectul fizic  şi  minimum studiile liceale”, îmi răspunde ofiţerul.  
se antrenează pe echipe. Grupul port drapel a ocupat colţul 

…Să staţi strajă la hotare,  
să păziţi acest pământ!

Cel mai mare batalion din Armata Naţională, Batalionul de Gardă poate fi numit batalionul care 
asigură funcţionalitatea Armatei Naţionale în cea mai mare parte. De aceea am decis că cel mai 
bun mod de a relata despre militarii acestei unităţi este să fim alături de ei timp de o zi. 

stîng al platoului, pregătindu-se să defileze. Pas cadenţat care 
te inspiră, capul ridicat în unghiul potrivit, arma lipită de corp 
şi zgomotul bocancilor care lovesc ritmic asfaltul platoului îţi 
captează atenţia şi te fac să-i admiri minute în şir. 

Regulile de intrare în grupul port drapel sînt foarte stricte. 
„Militarii trebuie să fie de aceeaşi înălţime şi să-şi poată sincroni-
za mişcările”, adaugă locotenentul Josan.  Şi asta nu e tot. Aceşti 
militari trebuie să fie foarte atenţi la orice se întîmplă şi să acţi-
oneze corect în orice circumstanţe. De exemplu, „dacă drapelul 
cade pe faţa unui oficial, trebuie să faci un pas în urmă şi să nu 
pierzi cadenţa mişcării”, explică sergentul inferior Andrei Go-
doroja, care face parte din grupul port drapel deja de doi ani.

Pe mijlocul platoului, un grup de  militari se antrenează 
la instrucţia de front cu arma, care presupune un  „joc” al 
armelor, pe care des îl privim în cadrul unor ceremonii  la 
care participă  Armata naţională. i-am urmărit mai mulţi 

ani la rînd. Îi admiram şi de fiecare dată 
aveam emoţii pentru ei, să nu scape 
armele în timp ce executau exerciţiul 
demonstrativ. Dar nu se întîmpla, spre 
marea bucurie a spectatorilor. Pentru că 
aceşti militari se antrenează la mînuirea 
armei care le-a devenit prieten de suflet 
timp de un an. 

soldatul Vasile Paveliuc îndeplineşte 
serviciul militar în Batalionul de Gardă 
deja de 11 luni.  Parcă prins într-un dans 
cu arma sa, o aruncă, o învîrte, o odih-
neşte la pămînt, alături de picioarele sale, 
apoi iar o ridică şi reia totul de la înce-
put. Antrenamentele durează pînă seara 
tîrziu. „Ne pregătim pentru activităţi pro-
tocolare şi de stat, întîlniri ale  preşedinţi-
lor străini, ambasadorilor, oficialilor din 
statele vecine, ceremonii funerare, dez-
velirea monumentelor şi alte evenimente 
unde se cere prezenţa noastră. De aceea, 
trebuie să fim impecabili”, intervine cu o 
explicaţie locotenentul Josan. 

La o serie de ceremonii de acest gen 
a participat şi soldatul Gheorghe Pereu. 
Pasionat de armată, ostaşul îmi zice că 
primeşte plăcere sufletească de la fiecare 
eveniment la care participă. Cel mai bine 
îşi aminteşte depunerile de flori de la 
monumentul lui Ştefan cel Mare, pentru 
care s-au antrenat timp de trei luni. „Un 
moment special pentru mine şi camarazii 
mei, de altfel ca multe altele la care am 
avut onoarea să particip”, adaugă tînărul 
originar din oraşul străşeni. 

Militarii Batalionului de Gardă mai 
au şi o ţinută fizică aparte. Merg drept, 
cu bărbia ridicată şi uniforma pe aceş-
ti militari pare deosebită. În momentul 
cînd ne îndreptam spre cazarma unită-
ţii, cu paşi grăbiţi, caporalul Oleg Dia-
conu a deschis uşa şi s-a deplasat spre 
punctul de control unde urma să fie de 
serviciu. Părea foarte calm pentru un 
om care zice că are emoţii foarte mari 
legate de evenimentul de aniversare a 
unităţii. „Misiunea mea este să am grijă 
să se circule regulamentar  pe teritoriul 
taberei militare. Deseori, oaspeţii încear-
că să intre pe teritoriu, invocînd diferite 
motive. Acest lucru nu este permis, la 
fel cum nu este permis unui militar  să 
intre pe teritoriul unităţii cu obiecte sau 
substanţe interzise”, afirmă caporalul 
responsabil. 

Parcul AUTO
În parcul auto domneşte sunetul 

motoarelor maşinilor din dotarea Com-
paniei auto a Batalionului de Gardă.  
Tot aici se păstrează cele două faimoase 
„Volga” Cabriolet, care participă doar la 
parade militare şi la diverse expoziţii. 
„Ele sînt unicele exponate de acest fel în 
Armata Naţională”, precizează  tehnicia-
nul superior al companiei, plutonier ma-
jor Dumitru Cibotari.  Am găsit foarte 
puţini şoferi în parcul auto, majoritatea 
fiind „la datorie”, aşa cum obişnuiesc să 
zică aceştia, adică pe traseele ţării. Pluto-
nierul Dumitru Fiodorov era concentrat 
asupra maşinii sale.  În trei ani de zile de 
cînd este militar pe contract în Armata 
naţională, dînsul a parcurs sute de mii 
de kilometri. „Am traversat Moldova în 
lung şi în lat de cînd activez în armată. 
Am progresat în materie de conducere 
auto şi sînt mîndru cu meseria pe care 
mi-am ales-o”, îmi zice dînsul, înainte să 
pornească motorul vehiculului. 

scop şi realizare
În toată activitatea militarilor Batali-

onului de Gardă se simte mîna şi sufle-
tul comandantului unităţii, locotenent-
colonelul Andrian Balan. Afîndu-se la 
conducerea batalionului din anul 2013, 
acesta a încercat să dea o notă de prospe-
ţime unităţii. „Am venit cu o serie de idei. 

Una dintre ele a fost sporirea nivelului de 
disciplină militară în unitate, misiune pe 
care am realizat-o şi care, cred, este teme-
lia succeselor în orice circumstanţă. Am 
optat şi pentru participarea militarilor din 
batalion în misiuni externe, de exemplu în 
KFOR”, menţionează comandantul. 

Agitaţia de pe platoul şi cazarma 
unităţii s-a „stins” abia spre seară, cînd 
s-au pus la punct ultimele detalii orga-
nizatorice. Urma ziua cea mare pentru 
militarii Batalionului de Gardă, iar noi, 
la ceas aniversar,  le urăm mulţi ani plini 
de realizări frumoase, în slujba Patriei!

Căpitan Inga RAdvAn



17Octombrie  2015Oastea Moldovei16 Oastea Moldovei16

Dimineaţa începe obişnuit pentru militarii „de la gardă”. 
Programul debutează cu deşteptarea militarilor în termen, 
igiena personală, gimnastica şi dejunul, pregătit gustos de bu-
cătarii plutonierului adjutant Andrei sava. iar pentru milita-
rii pe contract ziua de muncă ia start la opt fără zece minute. 
Fiecare subunitate a batalionului îşi începe activitatea în ritm 
alert, pentru că urma festivitatea de celebrare a 23 de ani de 
la fondare. Locotenentul Vitalie Josan, locţiitor comandant 
Companie Garda de Onoare, îşi aliniază soldaţii pentru an-
trenamente asidue. Unul ca unul, de la 1.85 cm în sus, chipeşi, 
disciplinaţi.  Îl întreb pe locotenentul Josan cum reuşesc să-i 
adune pe aceşti băieţi în compania lor. „În mare parte, ei sînt 
cei care doresc să vină la noi. Iar noi îi primim cu braţele deschi-
se, dacă întrunesc criteriile pe care le solicităm, adică statura, as-
pectul fizic  şi  minimum studiile liceale”, îmi răspunde ofiţerul.  
se antrenează pe echipe. Grupul port drapel a ocupat colţul 

…Să staţi strajă la hotare,  
să păziţi acest pământ!

Cel mai mare batalion din Armata Naţională, Batalionul de Gardă poate fi numit batalionul care 
asigură funcţionalitatea Armatei Naţionale în cea mai mare parte. De aceea am decis că cel mai 
bun mod de a relata despre militarii acestei unităţi este să fim alături de ei timp de o zi. 

stîng al platoului, pregătindu-se să defileze. Pas cadenţat care 
te inspiră, capul ridicat în unghiul potrivit, arma lipită de corp 
şi zgomotul bocancilor care lovesc ritmic asfaltul platoului îţi 
captează atenţia şi te fac să-i admiri minute în şir. 

Regulile de intrare în grupul port drapel sînt foarte stricte. 
„Militarii trebuie să fie de aceeaşi înălţime şi să-şi poată sincroni-
za mişcările”, adaugă locotenentul Josan.  Şi asta nu e tot. Aceşti 
militari trebuie să fie foarte atenţi la orice se întîmplă şi să acţi-
oneze corect în orice circumstanţe. De exemplu, „dacă drapelul 
cade pe faţa unui oficial, trebuie să faci un pas în urmă şi să nu 
pierzi cadenţa mişcării”, explică sergentul inferior Andrei Go-
doroja, care face parte din grupul port drapel deja de doi ani.

Pe mijlocul platoului, un grup de  militari se antrenează 
la instrucţia de front cu arma, care presupune un  „joc” al 
armelor, pe care des îl privim în cadrul unor ceremonii  la 
care participă  Armata naţională. i-am urmărit mai mulţi 

ani la rînd. Îi admiram şi de fiecare dată 
aveam emoţii pentru ei, să nu scape 
armele în timp ce executau exerciţiul 
demonstrativ. Dar nu se întîmpla, spre 
marea bucurie a spectatorilor. Pentru că 
aceşti militari se antrenează la mînuirea 
armei care le-a devenit prieten de suflet 
timp de un an. 

soldatul Vasile Paveliuc îndeplineşte 
serviciul militar în Batalionul de Gardă 
deja de 11 luni.  Parcă prins într-un dans 
cu arma sa, o aruncă, o învîrte, o odih-
neşte la pămînt, alături de picioarele sale, 
apoi iar o ridică şi reia totul de la înce-
put. Antrenamentele durează pînă seara 
tîrziu. „Ne pregătim pentru activităţi pro-
tocolare şi de stat, întîlniri ale  preşedinţi-
lor străini, ambasadorilor, oficialilor din 
statele vecine, ceremonii funerare, dez-
velirea monumentelor şi alte evenimente 
unde se cere prezenţa noastră. De aceea, 
trebuie să fim impecabili”, intervine cu o 
explicaţie locotenentul Josan. 

La o serie de ceremonii de acest gen 
a participat şi soldatul Gheorghe Pereu. 
Pasionat de armată, ostaşul îmi zice că 
primeşte plăcere sufletească de la fiecare 
eveniment la care participă. Cel mai bine 
îşi aminteşte depunerile de flori de la 
monumentul lui Ştefan cel Mare, pentru 
care s-au antrenat timp de trei luni. „Un 
moment special pentru mine şi camarazii 
mei, de altfel ca multe altele la care am 
avut onoarea să particip”, adaugă tînărul 
originar din oraşul străşeni. 

Militarii Batalionului de Gardă mai 
au şi o ţinută fizică aparte. Merg drept, 
cu bărbia ridicată şi uniforma pe aceş-
ti militari pare deosebită. În momentul 
cînd ne îndreptam spre cazarma unită-
ţii, cu paşi grăbiţi, caporalul Oleg Dia-
conu a deschis uşa şi s-a deplasat spre 
punctul de control unde urma să fie de 
serviciu. Părea foarte calm pentru un 
om care zice că are emoţii foarte mari 
legate de evenimentul de aniversare a 
unităţii. „Misiunea mea este să am grijă 
să se circule regulamentar  pe teritoriul 
taberei militare. Deseori, oaspeţii încear-
că să intre pe teritoriu, invocînd diferite 
motive. Acest lucru nu este permis, la 
fel cum nu este permis unui militar  să 
intre pe teritoriul unităţii cu obiecte sau 
substanţe interzise”, afirmă caporalul 
responsabil. 

Parcul AUTO
În parcul auto domneşte sunetul 

motoarelor maşinilor din dotarea Com-
paniei auto a Batalionului de Gardă.  
Tot aici se păstrează cele două faimoase 
„Volga” Cabriolet, care participă doar la 
parade militare şi la diverse expoziţii. 
„Ele sînt unicele exponate de acest fel în 
Armata Naţională”, precizează  tehnicia-
nul superior al companiei, plutonier ma-
jor Dumitru Cibotari.  Am găsit foarte 
puţini şoferi în parcul auto, majoritatea 
fiind „la datorie”, aşa cum obişnuiesc să 
zică aceştia, adică pe traseele ţării. Pluto-
nierul Dumitru Fiodorov era concentrat 
asupra maşinii sale.  În trei ani de zile de 
cînd este militar pe contract în Armata 
naţională, dînsul a parcurs sute de mii 
de kilometri. „Am traversat Moldova în 
lung şi în lat de cînd activez în armată. 
Am progresat în materie de conducere 
auto şi sînt mîndru cu meseria pe care 
mi-am ales-o”, îmi zice dînsul, înainte să 
pornească motorul vehiculului. 

scop şi realizare
În toată activitatea militarilor Batali-

onului de Gardă se simte mîna şi sufle-
tul comandantului unităţii, locotenent-
colonelul Andrian Balan. Afîndu-se la 
conducerea batalionului din anul 2013, 
acesta a încercat să dea o notă de prospe-
ţime unităţii. „Am venit cu o serie de idei. 

Una dintre ele a fost sporirea nivelului de 
disciplină militară în unitate, misiune pe 
care am realizat-o şi care, cred, este teme-
lia succeselor în orice circumstanţă. Am 
optat şi pentru participarea militarilor din 
batalion în misiuni externe, de exemplu în 
KFOR”, menţionează comandantul. 

Agitaţia de pe platoul şi cazarma 
unităţii s-a „stins” abia spre seară, cînd 
s-au pus la punct ultimele detalii orga-
nizatorice. Urma ziua cea mare pentru 
militarii Batalionului de Gardă, iar noi, 
la ceas aniversar,  le urăm mulţi ani plini 
de realizări frumoase, în slujba Patriei!

Căpitan Inga RAdvAn



Oastea Moldovei18 19Octombrie  2015

una dintre cele mai importante preocupări 
ale angajaţilor noştri este axarea pe politicile 
sectoriale ale uniunii europene, în special 
incluzînd politica europeană de securitate şi 
apărare”. 

- domnule căpitan, în ce context a apărut necesitatea 
creării unei  astfel de instituţii în cadrul Academiei Mili-
tare „Alexandru cel Bun”?
- Centrul de studii strategice de apărare şi securitate este 

o subdiviziune de cercetare ştiinţifică a Academiei Militare a 
Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”, şi a fost fondat  în 2009, 
ca un pas firesc în evoluţia procesului de iniţiere a cercetărilor 
ştiinţifice militare. Rolul unei astfel de structuri, create prin 
contribuţia cadrului didactico-ştiinţific al Academiei Militare 
şi cu suportul colegilor din Academia de Ştiinţe a Moldovei, 
fiind de a veni cu elaborări pe domeniul problemelor de apăra-
re, dar şi de a asimila elaborările ştiinţifice  ale marilor armate 
ale lumii. Avem mai multe realizări, culegeri de articole ce ţin 
de problemele actuale de apărare şi securitate, avem studii mo-
nografice şi  organizăm conferinţe ştiinţifice.

- Care sînt temele de cercetare pe care le abordează 
angajaţii Centrului în lucrările lor?
- Tematica abordată presupune cercetări strategice de apă-

rare şi securitate interdisciplinare în contextul securităţii na-
ţionale a Republicii Moldova, care  au drept obiective de bază 
publicarea lucrărilor metodologice de analiză a proceselor de 
integrare europeană şi euroatlantică a Republicii Moldova şi a 
securităţii naţionale pe dimensiunea militară şi nonmilitară, a 
securităţii internaţionale şi altele. Una dintre cele mai impor-
tante preocupări ale angajaţilor noştri este axarea pe politicile 
sectoriale ale Uniunii Europene, în special incluzînd politica 
europeană de securitate şi apărare. Totodată, o atenţie deosebi-
tă este acordată problemelor cotidiene ale Armatei naţionale, 
precum  pregătirea de luptă a trupelor, reforma militară, con-
strucţia militară, colaborarea internaţională în sfera militară. 

Astfel,  se abordează multiple domenii: securitate şi apărare, 
politologie, pedagogie militară, psihologie militară, istorie mi-
litară, terminologie militară.

- Cîţi cercetători activează  în Centrul de studii strate-
gice de apărare şi securitate?
- Avem  17 cercetători ştiinţifici cu o specializare prima-

ră pe domeniul politologiei şi istoriei, dar care deja abordează 
probleme de securitate şi apărare. În mare  parte, aceştia vin 
din Academia de Ştiinţe a Moldovei, iar alţii sînt militari activi 
şi în rezervă.

- Cum reuşiţi să atrageţi cercetători ştiinţifici în ca-
drul Centrului, pentru că vorbim despre un domeniu mai 
puţin explorat pînă acum?
- Mai puţin, dar a fost explorat şi pînă la fondarea subdi-

viziunii noastre, pentru că există foarte multe surse de infor-
mare şi foarte multe realizări la capitolul cercetări ştiinţifice în 
domeniul apărării  şi securităţii. În ceea ce priveşte cercetătorii 
ştiinţifici, specializaţi nemijlocit pe probleme ce ţin de ştiinţa 
militară, cu părere de rău, nu exista o tradiţie în acest sens pînă 
în 2009. sîntem abia la începutul unei subdiviziuni ce ar veni 
să pregătească cadre ştiinţifice pe domeniul ştiinţei militare şi 
a securităţii şi apărării. Este vorba despre  şcoala doctorală care 
e în proces de constituire. 

- Cînd urmează să se formeze aceasta?
- sperăm, în timpul cel mai apropiat, pentru că deja se lu-

crează asupra programei de studii. 

-  în cadrul structurii pe care o conduceţi, editaţi 
şi o revistă. vorbiţi-ne, vă rog, despre valoarea ei şi ce 
s-a urmărit prin lansarea acestei publicaţii militare?

- „Revista militară. studii de securitate şi apărare”, 
aşa cum se numeşte,  este singura din ţară specializa-
tă pe probleme de apărare şi securitate. Aceasta a fost 
acreditată de către Consiliul suprem pentru Ştiință 
şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiințe a 
Moldovei la 28 noiembrie 2013, cu  categoria „C”, la 
trei profiluri: ştiinţe militare şi de securitate naţională, 
ştiinţe politice şi istorie. Revista ştiinţifică se editează 
bianual şi reflectă principalele rezultate ale cercetărilor 
în domeniul securităţii şi apărării, cît şi ideile dirigui-
toare ce formează şi concretizează tendinţele de dez-
voltare a politicii naţionale în domeniu. Redactorul şef 
al revistei este colonelul (r) doctor, conferenţiar uni-
versitar Constantin Manolache. Aici îşi publică lucră-
rile inclusiv cercetători ştiinţifici de peste hotare. Dar şi 
cercetătorii noştri publică studii proprii în reviste din 
România, Ucraina, Bulgaria, Austria. 
- Anual, organizaţi o conferinţă ştiinţifică unde se 

vorbeşte despre noutăţile din domeniul militar. despre ce 
s-a discutat de această dată? 
- Problema vizată în special a fost războiul din Ucraina şi 

consecinţele acestuia asupra mediului de securitate regională. 
Am abordat problema împreună cu cercetători  ştiinţifici  din 
România şi Ucraina. Organizarea unor întîlniri de acest gen 
este binevenită în contextul schimbărilor ce ţin de securitate şi 
apărare şi, desigur, vine să abordeze probleme actuale referen-
ţiale din domeniu. Din 2015, conferinţa ştiinţifică a primit sta-
tut internaţional, pînă atunci fiind conferinţă ştiinţifico-prac-
tică cu acelaşi titlu. Pe baza comunicărilor susţinute în cadrul 
conferinţei, s-au editat două culegeri de articole şi a treia este 
în proces de  elaborare. 

- Studenţii militari pot să-şi publice lucrările din do-
meniul securitate şi apărare în această revistă?
- În cadrul subdiviziunilor didactico-ştiinţifice ale Acade-

miei Militare studenţii au posibilitatea să-şi prezinte propri-
ile lucrări, elaborări ştiinţifice pe domeniul militar. Cele mai 
bune dintre ele sînt promovate la conferinţe interuniversitare 
şi desigur acestea au toate şansele să ajungă în paginile revistei 
Centrului.

- Ce obiective  urmăreşte Centrul de studii strategice de 
apărare şi securitate în viitorul apropiat?
- Principalul obiectiv este dezvoltarea ştiinţei militare în 

contextul asigurării securităţii naţionale a Republicii Moldova 
şi în aceste circumstanțe deschiderea unei şcoli doctorale în 
cadrul Academiei Militare „Alexandru cel Bun”. ne dorim să 
fim utili atît învăţămîntului militar şi Armatei naţionale, cît şi 
sistemului de securitate din ţară.

Căpitan Inga RAdvAn

Domeniul cercetărilor ştiinţifice în Armata Naţională devine tot mai explorat. Acest lucru se întîmplă 
datorită funcţionării la standarde occidentale a Centrului de studii strategice de apărare şi securitate, 
fondat în 2009, în cadrul Academiei Militare „Alexandru cel Bun”. De unde s-a pornit, unde s-a ajuns şi de 
ce avem nevoie de un Centru de studii strategice de apărare şi securitate? La aceste întrebări ne răspunde 
şeful  Centrului, căpitanul Marin Butuc, autor al mai multor lucrări ştiinţifice. 

„Revista militară. Studii de 
securitate şi apărare”, aşa cum 
se numeşte,  este singura din 
ţară specializată pe probleme de 
apărare şi securitate.

Oastea Moldovei18
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ce presupune rezoluţia consiliului 
de securitate al onu 1325

Adoptată în 2000, Rezoluția Consiliului de securitate al 
OnU 1325 abordează impactul disproporționat şi unic pe 
care îl au conflictele armate asupra femeilor şi fetelor. Totoda-
tă, prin această rezoluţie a fost recunoscut în mod oficial rolul 
important al femeilor în prevenirea şi soluționarea conflictelor 
şi construirea păcii, precum şi necesitatea de a îmbunătăți pro-
tejarea femeilor, fetelor şi drepturilor acestora.

angajamentul de a implementa 
la nivel naţional rcsonu 1325

Dorinţa şi disponibilitatea de a implementa prevederi-
le Rezoluţiei Consiliului de securitate al OnU 1325 au fost 
exprimate de  Republica Moldova, încă în anul 2013, atunci 
cînd experţii nATO au efectuat o vizită de evaluare a Planului 
individual de Acţiuni al Parteneriatului (iPAP) şi au formu-
lat un şir de recomandări privind implementarea eficientă pe 
mai departe a iPAP, printre care şi implementarea rezoluţiei 
respective. 

În acest sens,  Ministerul Apărării în 
comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi 
integrării Europene au făcut paşi concreţi 
în vederea includerii Rezoluţiei 1325 în 
documentele de politici naţionale, dintre 
care: (1) Planul de acţiuni privind imple-
mentarea Programului naţional de asigu-
rare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015; 
(2) Planul individual de Acţiuni al Parte-
neriatului RM-nATO pentru anii 2014-
2016; (3) Planul de acţiuni al Guvernului 
pentru anii 2015-2016, aprobat prin HG 
nr. 680 din  30.09.2015, precum şi în alte 
documente sectoriale. 

În vederea onorării angajamentelor 
asumate la nivel naţional şi internaţional, 
Ministerul Apărării, în calitate de ,,leading 
agency”, şi-a propus să desfăşoare proce-
sul de autoevaluare inter-instituţională pe 
dimensiunea gender în sectorul de securi-
tate şi apărare naţională prin completarea 
unui chestionar oferit de către Centrul de 

... din numărul total al efectivului 
Armatei naţionale, 37% sînt femei, 
dintre care 3% se află la funcţii de 
conducere şi 63% sînt bărbaţi.

Autoevaluarea gender 
în sectorul de securitate şi apărare

la Geneva pentru Controlul Democratic al Forţelor Arma-
te. Chestionarul fiind destinat: sectorului de poliție, forțelor 
armate sectorului de justiție şi altor instituţii din sectorul de 
securitate al statului (sis, serviciul Vamal, Procuratura Ge-
nerală). Autoevaluarea, conform chestionarului va atinge 16 
dimensiuni ale receptivității de gen, grupate în şase teme. (1) 
Eficacitatea rezultatelor obținute; 2) Legislație, politici şi pla-
nificare; 3) Relațiile de comunitate; 4) Responsabilitate şi con-
trol; 5) Cadre; 6)  Cultura instituțională.

Aceasta reprezintă, de fapt, prima etapă dintr-un proiect 
mai amplu, care va duce la transformări majore din perspec-
tiva de gen a sectorului de securitate şi apărare. A doua eta-
pă presupune: elaborarea Planurilor naţionale de Acţiuni cu 
privire la Rezoluţia 1325 a Consiliului de securitate al Orga-
nizaţiei naţiunilor Unite privind rolul femeilor în asigurarea 
păcii şi securităţii. iar ultima etapă constă în implementarea 
propriu-zisă a Planului.

progresul înregistrat de ministerul apărării 
în promovarea perspectivei de gen

Ministerul Apărării acordă o atenţie deosebită promovării 
egalităţii de gen în sectorul de apărare. Astfel, în cadrul Ar-
matei naţionale în 2009 a fost creată unitatea gender, iar în 
2011, prin ordinul ministrului Apărării, a fost creat Grupul 
coordonator al Ministerului Apărării în domeniul egalităţii 
între femei şi bărbaţi. scopul principal al acestora fiind ofe-
rirea suportului necesar unităţilor gender în implementarea 

legislaţiei în materie de gen, în special în procesul de elaborare 
a politicilor departamentale.

În acest context, la momentul actual, din numărul total al 
efectivului Armatei naţionale, 37% sînt femei, dintre care 3% 
se află la funcţii de conducere şi 63% sînt bărbaţi.  De aseme-
nea, din 2012, în cadrul Academiei Militare a Forţelor Armate 
„Alexandru cel Bun” au început a fi înmatriculate la studii de 
licenţă (ciclul i) fete pentru care au fost create toate condiţii-
le necesare desfăşurării procesului de studiu. Actualmente în 
cadrul academiei îşi fac studiile 33 de studenţi de sex feminin. 
Totodată, începând cu anul 2013, pe lîngă specialitatea „trans-
misiuni”, la înmatriculare domnişoarele au avut posibilitatea 
să aplice şi la celelalte specialităţi de instruire, cum ar fi „infan-
teria” şi „artileria”. Este de remarcat faptul că în raport cu anii 
precedenţi a sporit şi numărul femeilor la studii militare (de 
perfecţionare, specializare, de formare) peste hotarele ţării.

În concluzie, e necesar să reiterăm că rolul femeilor în sec-
torul de securitate şi apărare este unul important şi necesită 
o abordare corespunzătoare. Şi aici vreau să remarc cele spu-
se de preşedintele Republicii Lituania, Dalia Grybauskaitė, la 
Conferinţa Regională privind implementarea Rezoluției Con-
siliului de securitate al OnU 1325 din  aprilie 2015, Vilnius, 
Lituania, că ,,Este în responsabilitatea noastră a tuturor de a 
promova participarea femeilor la procesul decizional, deoare-
ce aceasta presupune o securitate naţională şi internaţională 
mult mai trainică. Aceasta este una dintre modalităţile de a 
transforma cultura violenţei într-o cultură a păcii”. 

elena ŢARăLungă

La Ministerul Apărării s-a desfăşurat şedinţa de iniţiere a procesului de autoevaluare interinstituţională pe dimensiunea 
gender în sectorul de securitate şi apărare. La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne, 

Procuraturii Generale, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului Vamal, Ministerului Apărării, precum şi ai ONG-urilor 
– Misiunea UN Women în Moldova, Misiunea OSCE în Moldova, CID NATO în Moldova şi Gender-Centru.

Necesitatea efectuării unei astfel de autoevaluări a venit în contextul în care ne dorim să avem instituţii ale sectorului 
de securitate şi apărare sensibile la problemele de gen, care să întrunească diferite necesităţi de securitate ale bărbaţilor şi 
femeilor şi care să promoveze o participare deplină şi egală atît a femeilor, cît şi a bărbaţilor. Totodată, această evaluare va 
servi drept bază pentru implementarea la nivel naţional a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor 
Unite privind rolul femeilor în asigurarea păcii şi securităţii. 
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care: (1) Planul de acţiuni privind imple-
mentarea Programului naţional de asigu-
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... din numărul total al efectivului 
Armatei naţionale, 37% sînt femei, 
dintre care 3% se află la funcţii de 
conducere şi 63% sînt bărbaţi.

Autoevaluarea gender 
în sectorul de securitate şi apărare
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tiva de gen a sectorului de securitate şi apărare. A doua eta-
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progresul înregistrat de ministerul apărării 
în promovarea perspectivei de gen

Ministerul Apărării acordă o atenţie deosebită promovării 
egalităţii de gen în sectorul de apărare. Astfel, în cadrul Ar-
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2011, prin ordinul ministrului Apărării, a fost creat Grupul 
coordonator al Ministerului Apărării în domeniul egalităţii 
între femei şi bărbaţi. scopul principal al acestora fiind ofe-
rirea suportului necesar unităţilor gender în implementarea 

legislaţiei în materie de gen, în special în procesul de elaborare 
a politicilor departamentale.

În acest context, la momentul actual, din numărul total al 
efectivului Armatei naţionale, 37% sînt femei, dintre care 3% 
se află la funcţii de conducere şi 63% sînt bărbaţi.  De aseme-
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misiuni”, la înmatriculare domnişoarele au avut posibilitatea 
să aplice şi la celelalte specialităţi de instruire, cum ar fi „infan-
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precedenţi a sporit şi numărul femeilor la studii militare (de 
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În concluzie, e necesar să reiterăm că rolul femeilor în sec-
torul de securitate şi apărare este unul important şi necesită 
o abordare corespunzătoare. Şi aici vreau să remarc cele spu-
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elena ŢARăLungă

La Ministerul Apărării s-a desfăşurat şedinţa de iniţiere a procesului de autoevaluare interinstituţională pe dimensiunea 
gender în sectorul de securitate şi apărare. La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne, 

Procuraturii Generale, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Serviciului Vamal, Ministerului Apărării, precum şi ai ONG-urilor 
– Misiunea UN Women în Moldova, Misiunea OSCE în Moldova, CID NATO în Moldova şi Gender-Centru.

Necesitatea efectuării unei astfel de autoevaluări a venit în contextul în care ne dorim să avem instituţii ale sectorului 
de securitate şi apărare sensibile la problemele de gen, care să întrunească diferite necesităţi de securitate ale bărbaţilor şi 
femeilor şi care să promoveze o participare deplină şi egală atît a femeilor, cît şi a bărbaţilor. Totodată, această evaluare va 
servi drept bază pentru implementarea la nivel naţional a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor 
Unite privind rolul femeilor în asigurarea păcii şi securităţii. 
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Timp de doi ani, cît se află în serviciul 
militar, a fost nevoit să înveţe cu frec-
venţă redusă, dar asta nu l-a împiedicat 
să obţină rezultate foarte bune. Cînd 
zic rezultate foarte bune, mă refer la 
nota  zece la teza de licenţă. Un indi-
cator de invidiat, dacă luăm în calcul 
că în perioada cînd trebuia să susţină 
lucrarea de licenţă făcea naveta Băl-
ţi-Chişinău şi invers, fiind detaşat la 
exerciţiul „scutul Păcii 2015”, aplicaţie 
la care subunitatea din care făcea parte 
a fost evaluată conform Conceptului 
Capabilităţilor Operaţionale (OCC). 
,,Am combinat cum am ştiut mai bine 
serviciul şi universitatea pe o perioadă 
de doi ani. Pentru susţinerea sesiunilor 
de examinare mi s-a acordat concediu 
pentru studii. Pe alocuri a fost com-
plicat, dar nu am lăsat mîinile jos. Îi 
îndemn pe toţi cei dornici de studii să 
urmeze o instituţie de învăţămînt su-
perior, pentru că niciodată nu ştii ce-ţi 
rezervă viaţa!”, susţine Marius Eşanu. 

Motivul pentru care militarii revin 
la şcoală după ani buni de la absolvi-
rea gimnaziului este că nu se pot afir-
ma profesional pe cît îşi doresc. ser-
gentul inferior Ştefan Frimu, lunetist 
superior în Batalionul 22 de Menţine-
re a Păcii, are un loc de muncă care îi 
place, dar a înţeles că fără studii este 
destul de greu să te descurci în viaţă. 
Astăzi, după ce şi-a format o familie 
frumoasă, vrea să-şi construiască şi 
o carieră solidă. Deşi munceşte toată 
ziua, seara găseşte forţe să meargă la 
Liceul teoretic seral nr. 1 din capitală 
şi nu se plînge pe acest lucru. Tînărul 
mărturiseşte: „Comandanţii mereu au 
încurajat subordonaţii să facă studii, fie 
ele militare ori civile. Pentru că circum-
stanţele nu au fost de partea mea, eu nu 
am reuşit să finalizez studiile liceale. În 

doi ani îmi iau diploma de bacalaureat, 
ceea ce-mi va permite mai apoi să ob-
ţin studii superioare, necesare în orice 
domeniu de activitate. Un prim-pas ar 
fi să mă înscriu la una dintre specia-
lităţile din cadrul Academiei Militare 
„Alexandru cel Bun”.

Potrivit comandantului Batalionu-
lui 22 de Menţinere a Păcii, maior ion 
Cozma, studiile pot fi uşor combinate 
cu serviciul militar. „Instituţia militară 
oferă condiţii prielnice ca efectivul să 
nu se limiteze la studii gimnaziale sau 
liceale. După cum bine ştiţi, în serviciul 
militar pe contract se permite încorpo-
rarea cetăţenilor Republicii Moldova 
care au absolvit nu mai puţin de nouă 
clase, cu condiţia că dumnealor vor în-
văţa la şcoala serală. Pînă în prezent 
toţi cei care au studiat la şcoala serală 
au absolvit cu note pozitive”, susţine 
comandantul.

Dacă îţi doreşti o educaţie de înal-
tă calitate, mergi şi fă studii, pentru că 
învăţătura este un aur care are preţ ori-
unde, cu atît mai mult în armată. 

Locotenent major  
natalia AndRonAChI

învăţat este omul care nu termină 
niciodată de învăţat”. 

Lucian Blaga 

Reieşind din cele menţionate, în 
scopul protecţiei sociale a militarilor 
şi membrilor familiei acestora, cît şi a 
personalului civil, Ministerul Apărării 
a încheiat acorduri de colaborare cu o 
serie de instituţii de învăţămînt supe-
rior din ţară. Începînd cu anul 2010, 
45 de persoane au făcut şi fac studii de 
licenţă şi masterat din contul instituţi-
ei de apărare. Printre ei se numără şi 
căpitanul ion Popescu din Regimentul 
de Rachete Antiaeriene. noroc, neno-
roc, dar că a corespuns criteriilor de 
selecţie, e sigur. ,,Despre posibilitatea 
de a urma studiile am aflat dintr-o tele-
gramă care a venit în unitatea noastră. 
Am adunat setul de acte, am înaintat 
un simplu raport şi am continuat cu 
studii de masterat la Universitatea de 
studii Politice şi Economice Europene 
,,Constantin stere”. Acum  sînt student 
la anul ii, specialitatea Relaţii inter-
naţionale şi ştiinţe politice”, relatează 
transmisionistul care are în spate mai 
mult de 11 ani de serviciu militar. 

Una dintre condiţiile impuse candi-
daţilor este să obţină rezultate bune la 
ore, în caz contrar, Ministerul Apărării 
întrerupe finanţarea studiilor. Modest 
de felul său, ofiţerul nu a găsit de cuvi-
inţă să se laude cu notele de la facultate, 
dar am reuşit să aflăm că a promovat 
cu media 9,  după primul an de mas-
terat. nu mă tem să afirm că este mo-
delul militarului care îşi asumă rolul de 

bun profesionist la locul de muncă şi, 
totodată, la fel de bun pe băncile facul-
tăţii. Ofiţerul Popescu reuşeşte pe toate 
„fronturile”, iar şansa oferită de struc-
tura militară de a obţine studii civile 
o consideră o oportunitate deosebită 
pentru efectivul Armatei naţionale.

Organul împuternicit să examine-
ze candidaţii la studii este Comisia de 
coordonare a activităţilor privind asi-
gurarea protecţiei sociale a militarilor 
Armatei naţionale, membrilor famili-
ei lor şi funcţionarilor. Prioritate au cei 
cu o vechime mai mare de 10 ani în 
serviciu, cei care au participat la acţi-
uni de luptă, la fel şi cei care dau dova-
dă de disciplină militară ireproşabilă.

Toate acordurile de colaborare cu 
Universitatea Liberă internaţională din 
Moldova (ULiM), Universitatea „Per-
spectiva inT”, Universitatea de studii 
Europene din Moldova (UsEM), Uni-
versitatea slavonă, Universitatea de 
studii Politice şi Economice Europene 
,,Constantin stere”, Academia de Ad-
ministrare Publică de pe lîngă Preşe-
dintele RM au fost încheiate anume 
pentru a le facilita militarilor dreptul 
la studii.

Cei mai mulţi dintre militari spe-
ră să ajungă la funcţii de comandă. 
Şi unii reuşesc, mai devreme sau mai 
tîrziu. nu este îndeajuns să-ţi doreşti 
lucrul acesta, trebuie să munceşti ca 
să îl ai şi să urmezi studii superioare. 
Pentru cîţiva militari din Batalionul 22 
de Menţinere a Păcii e deja un lucru 
firesc ca seară de seară să socializeze 
mai mult cu pixul. Şi asta, cînd studiile 
superioare devin mari posibilităţi de 
afirmare în cariera militară.

Deşi nu beneficiază de programul 
de studii oferit gratuit de Ministerul 
Apărării, asta nu o împiedică să înveţe 
pe cont propriu. imediat după muncă, 
tînărul locotenent Mariana Volovei 
dezbracă haina militară, îşi ia rucsacul 
în spate şi ţine calea spre Universitatea 
de stat din Moldova (UsM), pentru a 
fi prezentă la orele de master. „Acum 
sînt masterandă la UsM, facultatea 
Ştiinţe Economice, specialitatea Bu-

siness şi administrare. Mă specializez 
în domeniul resurselor umane. Consi-
der că aceasta mă va ajuta în activita-
tea mea pe viitor, pentru că în cinci şi 
chiar zece ani mă văd tot în Batalionul 
22 de Menţinere a Păcii. Deoarece am 
susţinerea comandanţilor, am trecut 
cu bine de primul an de studii. Văd 
deja ce-mi rezervă anul ii”, declară 
ofiţerul responsabil de ciclul logistic 
din unitate. Locotenentul Volovei a 
mai adăugat că: „Datorită faptului că 
sîntem militari, ştim foarte bine să ne 
organizăm timpul, ceea ce denotă că 
putem avea şi studii, şi carieră militară 
în paralel”.

În situaţie similară s-a aflat şi ser-
gentul Marius Eşanu, conducător auto 
în acelaşi batalion. Marius a susţinut 
teza de licenţă în vara anului curent. 

dacă îţi doreşti o educaţie de înaltă calita-
te, mergi şi fă studii, pentru că învăţătura 
este un aur care are preţ oriunde, cu atît 
mai mult în armată. 

Îşi găsesc izvor de inspiraţie în domeniul milităriei şi se dedică cu trup şi suflet meseriei pe care au 
ales-o, iar acest fapt se observă în eforturile depuse zi de zi. ascensiunea pe scara ierarhică în carieră sau 
reintegrarea în viaţa civilă a militarilor sînt două argumente puternice pentru dezvoltarea lor profesională 
în baza calităţilor şi contextului în care evoluează aceştia. specialiştii de la resurse umane susţin că poten-
ţialul angajaţilor poate fi măsurat în timp şi este într-un proces continuu, deoarece salariaţii depind de 
oportunităţile pe care le oferă organizaţia şi de măsura în care învaţă din ele. 
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La 5 februarie 1992, în baza decretu-
lui prezidențial, a fost creat orga-

nul de conducere al Armatei naționale – 
Ministerul Apărării al Republicii Moldo-
va. implicarea oamenilor cu experiență 
şi practică militară, cum a fost Pavel 
Creangă, a permis definitivarea şi com-
pletarea structurii armatei, organizarea 
mai eficientă a activității acesteia.

Războiul de la nistru, din primăva-
ra-vara anului 1992, cînd forțele separa-
tiste au atentat la suveranitatea şi inte-
gritatea teritorială a Republicii Moldo-
va, atestă contribuția meritorie a acestei 
personalități într-o perioadă foarte difi-
cilă pentru țara noastră.  Doar un adevă-
rat patriot putea să-şi asume dificultatea 
operațiunilor militare, aşa precum a pro-
cedat şi generalul Pavel Creangă, căruia 
i s-a încredințat funcția de şef al statului 
Major al acțiunilor de luptă. iar aceasta 
însemna responsabilitate directă pentru 
planificarea acțiunilor de luptă, comple-
tarea formațiunilor cu efectiv militar, 
aprovizionarea cu echipament, muniții, 
arme şi produse alimentare, fortificarea 
spațiului de luptă etc.

Peste ani, Pavel Creangă afirma 
că a depus jurămîntul împreună cu 
rezerviştii din Floreşti, unde era în de-
plasare, la acel moment, la începutul lu-
nii aprilie, iar  arborarea Tricolorului şi 
intonarea imnului țării a fost momentul 

care a unit patrioții (puțini pe atunci) în 
cuget şi în fapte.

La 22 aprilie 1992, Comandantul su-
prem al Forțelor Armate a vizitat Minis-
terul Apărării şi a participat la solemni-
tatea depunerii jurămîntului de credință 

Generalul de divizie Pavel Creangă este unul 
dintre promotorii şi organizatorii instituţiei 

militare a Republicii Moldova. Reîntoarcerea 
în Patrie la începutul anilor ‘90 a însemnat o 
implicare fără ezitări în procesul de edificare 

a organismului militar naţional, o premieră 
în acea perioadă. În Departamentul pentru 

probleme militare, acolo unde activase, 
pentru început, a avut responsabilitatea 

directă pentru neadmiterea evacuării, sub 
nici o formă, a armamentului, tehnicii şi 

bunurilor de pe teritoriul naţional. În acest 
sens, a iniţiat tratative ce au permis, ulterior, 

ca Armata Naţională să dispună de resurse 
oportune pentru activitate. 

de către aparatul de conducere al minis-
terului şi corpul de ofițeri. Pavel Creangă 
a fost printre primii ofițeri ai corpului de 
comandă, care şi-a reiterat, fără ezitări, 
jurămîntul pentru această țară.

În semn de apreciere a contribuției 
sale pentru o armată ce renăştea din 
patriotism şi dedicație, generalul Pavel 
Creangă a fost numit prim-viceministru. 
Vara lui 1992 (2 iulie) marchează o eta-
pă nouă în cariera şi viața acestui mili-
tar devotat profesiei. Conform Hotărîrii 
Parlamentului nr.1089-Xii, în funcția de 
ministru al Apărării a fost numit genera-
lul Pavel Creangă. 

În martie 1994, sub conducerea aces-
tui profesionist, demarează prima refor-
mă a structurii direcției operative, fiind 
organizat lucrul operativ în direcția cre-
ării practice a comandanților, organelor 
de conducere şi a stării permanente de 
luptă şi mobilizare. Un aspect important 
era considerată atît prelucrarea datelor şi 
organizarea practică a pregătirii operativ-
tactice a Ministerului Apărării şi a mari-
lor unități şi unităților Armatei naţionale, 
cît şi crearea şi asigurarea funcționării cu 
exactitate a sistemului de conducere cu 
trupele, reacția rapidă la semnalul de lup-
tă, mobilizarea şi, evident, organizarea, în 
caz de necesitate, a acțiunilor de luptă.

Unul dintre succesele atribuite, pe 
bun merit, generalului Creangă ține de 
organizarea primelor aplicații de coman-
dament de stat major în teren, o  etapă 

practică, calitativ nouă pentru instituția 
militară. Pentru prima dată în istoria 
instituției militare naționale, ministrul 
a invitat observatori reprezentanți ai 
unor misiuni diplomatice acreditate în 
țara noastră, ambasadori, ataşați militari 
(sUA, Ucraina, reprezentanți militari ai 
misiunii OsCE în Moldova). Această ac-
tivitate certifica o implicare fără rezerve 
a generalului Creangă şi un model clasic 
de ghidare iscusită a camarazilor. 

Totuşi, de unde vine această perso-
nalitate marcantă a istoriei noastre mi-
litare şi care au fost paşii ce l-au călăuzit 
pînă la responsabilitatea directă pentru 
securitatea țării?

Pavel Creangă s-a 
născut în 1933 în satul 
sălcuța, într-o familie 
de țărani, a lui simion 
Creangă şi Pilagheii Ar-
maş. După şcoala primară 
din satul natal, în 1950, a 
fost ales pentru a merge la 
cursuri de pregătire pen-
tru a fi învățător de clasele 
primare. Astfel, la 17 ani, a 
devenit învățător de clase-
le primare în satul Tocuz, de 
unde, ulterior, a fost transferat 
la şcoala din satul Chircăieşti. 
Concomitent, urmează studiile 
la Şcoala pedagogică din oraşul 
Bender. Vocația pentru peda-
gogie cedează totuşi, atunci cînd 
intervine recrutarea în Armata 
sovietică, eveniment care avea să 
marcheze destinul şi viața viitoru-
lui general.

Calea de la soldat la general, o 
carieră de vis pentru unii, avea să-
şi ia startul la 10 noiembrie 1952, 
iar punctul final, după Căuşeni şi 
Chişinău, urma să fie oraşul Jitomir. 
Acolo capacitățile de organizator şi lider 
aveau să fie apreciate prin numirea în 
funcția de şef de grup, pentru ca, ulteri-
or, să fie promovat în calitate de locțiitor 
al comandantului de pluton. succesele 
din acea perioadă îşi aveau temelia strict 
pe exemplul personal şi valorificarea 
noțiunii de camaraderie, principii care 
l-au călăuzit pe generalul Creangă prin 
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viață şi care au fost decisive şi în războa-
iele din Afganistan şi de la nistru. 

Pentru a ajunge să aibă cariera la care 
visa, în perioada anilor 1957-1960, a ur-
mat cursurile Şcolii militare de tancuri 
din Hmelniţk. serviciul militar în Bela-
rus confirmă succesele tînărului ofițer, 
care, la doar trei ani de serviciu militar, 
îşi completa dosarul cu inscripția „fap-
te de vitejie”, iar la piept urma să poarte 
Ordinul „steaua Roşie”.

În această perioadă, în 1961, face 
cunoştință şi cu viitoarea soție, Valenti-
na, împreună cu care vor educa doi co-
pii, fiul Alexandru şi fiica natalia.

Pentru spiritul inovator şi rezultatele 
meritorii, în 1967, este promovat să fie 
înmatriculat la Academia Militară din 
Moscova. serviciul militar post acade-
mic devine pentru protagonistul nostru 
un cîmp de manevre, la propriu şi la fi-
gurat, care pune în evidentă adevărate 
virtuți militare. 

La 4 februarie 1975, comandamen-
tul militar superior optează pentru 
candidatura sa la funcția de coman-
dant al Diviziei a 8-a de tancuri. noile 
responsabilități i-au adus şi un grad 
militar nou. Pentru eforturile depuse în 
această calitate şi succesele înregistrate 
la pregătirea de luptă, la 18 februarie 
1978, lui Pavel Creangă i se conferă gra-
dul militar de general.

În decembrie 1979, a fost numit 
locțiitor al comandantului armatei a 

5-a de tancuri pentru pregătirea de 
luptă, iar activitatea sa militară, de 
aproximativ 30 de ani în Belarus, s-a 
încheiat cu conferirea Ordinului „Dra-
pelul Roşu de Muncă”.

Următorii doi ani şi două luni din 
activitatea generalului Pavel Creangă 
ţin de calvarul afgan, acolo unde peri-
colul era noțiunea determinantă. Pentru 
acțiunile de luptă din Afganistan şi pen-
tru faptele sale, a fost decorat cu ordine-
le „Drapelul Roşu” şi „Drapelul Roşu al 
Afganistanului”.

Odată revenit din războiul de la ho-
tarul Uniunii sovietice, experiența sa 
este deja solicitată în Cuba, unde plea-
că în 1986, şi unde va îndeplini funcția 
de consilier al locțiitorului ministrului 
Apărării al Cubei, timp de trei ani. Uti-
litatea şi experiența domnului general 
la soluționarea diverselor probleme de 
construcție militară a statului Cuba a 
fost apreciată cu ordinul „Che Guevara”.

După misiunea din străinătate, ge-
neralul Creangă a revenit la Moscova, 
dar valul schimbărilor din URss şi do-
rul de casă aveau să-l convingă definitiv 
să revină în Moldova, fapt consemnat 
prin depunerea raportului către co-
mandament. Revenit în țara de baştină 
şi fiind martor al confruntărilor vitrege 
ale tînărului stat Republica Moldova, 
nu a ezitat nici pentru o clipă şi a pus 
umărul, acolo unde era mai greu, la for-
marea Armatei naționale şi la apărarea 

integrității şi suveranității. iar gradul 
militar „general de divizie” avea să încu-
nuneze o frumoasă carieră de militar şi 
de patriot al neamului. 

În semn de înaltă prețuire a meri-
telor deosebite în edificarea şi conso-
lidarea Armatei naționale, contribuție 
substanțială la apărarea independenței şi 
integrității teritoriale a Republicii Mol-
dova, Preşedintele țării i-a conferit ge-
neralului de divizie Pavel Creangă, la 14 
martie 2001, Ordinul „Ştefan cel Mare”.

În acest context, putem conchi-
de că gestul dat constituie o expresie a 
recunoştinței față de ataşamentul ge-
neralului Creangă pentru poporul Re-
publicii Moldova, în a cărui slujbă şi-a 
pus dăruirea şi priceperea, reprezentînd, 
totodată, întreaga măsură a nobleței au-
tentice a acestui mare patriot.

Avem convingerea că generalul Pavel 
Creangă a devenit un nume de referință 
în domeniul militar național, inclusiv 
grație faptului că a respectat fără aba-
teri normele ce cuprind îndatoririle şi 
principiile de natură morală care dau 
identitate profesiei de militar a, căror 
semnificație deosebită a apărat-o.

Alexei BARBăneAgRă,
doctor habilitat, profesor 

universitar, Consilier al Preşedintelui 
Republicii Moldova în domeniul 
apărării şi securității naționale, 

secretar al Consiliului Suprem  
de Securitate
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La ceremonia oficială de deschidere a jocurilor militar-
sportive au fost prezenţi şi reprezentanţii administraţiei pu-
blice raionale şi locale, care au menționat importanţa unor 
asemenea evenimente pentru tineri. „De fiecare dată ne în-
cearcă emoţii puternice la intonarea imnului de stat şi la rosti-
rea cuvîntului „ţară” şi realizăm că avem nevoie de foarte multă 
demnitate şi curaj pentru a fi buni cetățeni. Iată aceste jocuri 
militar-sportive vin să ne ajute să păstrăm această continuitate 
strict necesară a datoriei noastre de a apăra şi a iubi Patria”, a 
specificat preşedintele raionului Făleşti iraida Bînzari.

Recruţii au avut ocazia să urmărească elemente de luptă 
corp la corp şi expoziţiile de echipament şi armament, prezen-
tate de către militarii Brigăzii 1 infanterie Motorizată „Mol-
dova”, şi să admire un program artistic al orchestrei militare a 
unităţii din nordul ţării.

Probele sportive s-au desfăşurat în două etape. În prima 
parte a zilei au avut loc curse de alergări la distanţe de 100, 
1000 şi 3000 de metri, tracţiuni la bara fixă, aruncarea grenadei 
de mînă, ridicarea trunchiului şi ridicarea halterei de 16 kg. 

La prînz, toţi participanţii turneului au fost serviţi cu un terci 
preparat de iscusiţii bucătari militari ai Brigăzii „Moldova”.

După cîteva clipe de respiro au urmat alte probe sportive, 

în care tinerii au continuat disputa pentru titlul de cea mai 
puternică echipă. Premilitarii şi-au demonstrat măiestria la 
montarea-demontarea armei, trageri din puşca pneumatică, 
tragerea otgonului. O probă a inteligenţei a solicitat de la par-
ticipanţi pregătirea unor   materiale de promovare a serviciu-
lui militar, cu genericul „scutul ţării – Armata naţională”. 

La finalul concursului, echipa raionului Glodeni a obţinut 
întîietatea în cele mai multe dintre probele disputate, iar podi-
umul a fost completat de echipa Liceului „M. Eminescu” din 
Făleşti şi de echipele raionului Rîşcani şi a Liceului „Al. Puş-
kin” din Făleşti, care s-au clasat pe poziţia a treia.

Comandantul Centrului Militar Teritorial Bălţi, 
locotenent-colonelul snejana nitrean, a specificat că deja a 
devenit o tradiţie ca Centrul Militar Teritorial Bălţi, împreună 
cu secţiile administrativ-militare Făleşti, sîngerei, Rîşcani 
şi Glodeni, să organizeze asemenea jocuri militar-sportive. 
„Aceasta este o ocazie perfectă pentru viitorii apărători ai 
Patriei să-şi testeze pregătirea fizică, să facă cunoştinţă cu 
viitorii camarazi din unităţile militare ale Armatei Naţionale. 
Totodată, aceste jocuri consolidează nu numai tinerii din 
nordul ţării, dar şi colectivul militar, implicat în organizarea 
acestora”, a mai declarat oficialul militar.   

La Glodeni au fost disputate jocurile republicane militar-sportive „Pe meleaguri natale”. 
Competiţiile au avut loc la 17 octombrie în tabăra de odihnă „Olimp” din satul 

Pînzăreni, raionul Făleşti. La eveniment au participat circa 120 de premilitari din 12 echipe, 
care au reprezentat şapte primării ale raionului Făleşti şi raioanele Sîngerei, Glodeni, Rîşcani  
şi municipiul Bălţi.
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