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- Domnule ministru, în luna oc-
tombrie curent s-a împlinit un an de 
când ați venit la Ministerul Apără-
rii. De la preluarea mandatului, s-a  
schimbat percepţia dumneavoastră 
despre armată? 

- din afară, sistemul militar se vede 
mult mai diferit. Într-un an de zile, am 
avut ocazia să îl cunosc pe dinăuntru, în 
cele mai mici detalii şi să descopăr aici 
oameni buni şi profesionişti. Acest colec-
tiv are doar nevoie de un impuls dinafa-
ră, pentru a moderniza sistemul în care 
lucrează. vreau să zic că acest an de când 
activez în funcţia de ministru al Apărării, 
a fost plin de evenimente frumoase şi de 
reforme, pe care le-am realizat împreună 
cu colegii şi pe care ne propunem să le 
continuăm.

- Armata Naţională a fost cumva lă-
sată în umbră în toţi  cei 27 de ani de la 
formare – am în vedere subfinanţarea 
instituţiei, lipsa de achiziţii a tehnicii, 
armamentului, echipamentului. Lu-
crurile, însă, au luat o altă întorsătură 
odată cu venirea dumneavoastră aici. 
Cum aţi convins autorităţile centrale 
să aloce mai mulţi bani pentru sectorul 
de apărare şi să se întoarcă cu faţa spre 
armată? Ce argument aţi folosit?

- În primul rând, am început de la 
o analiză care să arate unde suntem şi 
unde vrem să ajungem, care este sco-
pul nostru final. Am elaborat strategii-
le pentru Armata Naţională, programe 
pentru dezvoltare, iar să convingi auto-
rităţile centrale nu este foarte complicat 
atunci când ştii ce vrei să obţii. Armata 
nu a avut o viziune despre cum ar vrea 
să se transforme şi modernizeze. iar noi 

am venit cu această percepţie de moder-
nizare şi am încercat să convingem co-
legii că armata necesită investiţii. Plus la 
asta, am făcut o reorganizare ce ţine de 
cheltuielile din instituţia militară, proces 
în urma căruia au fost identificate multe 
investiţii făcute pentru armată anii pre-
cedenţi şi pe care le-am folosit acum. 

- 2018 intră în istorie şi ca anul re-
formelor în sectorul de apărare. Care 
au fost, în opinia dumneavoastră, cele 
mai importante proiecte aplicate şi cum 
s-a reuşit realizarea lor? 

- Este anul în care doar s-a dat start 
reformei şi progresului în Armata Na-
ţională.vă spuneam că noi am început 
cu elaborarea documentelor strategice, 
care să servească drept temelie dezvol-
tării sistemului de apărare, ce trebuie să 
fie nu doar pe termen scurt, mediu, dar 
şi lung, ca să ştim unde ajungem în cinci 
sau zece ani. de aici am ajuns la conclu-
zia, pe domenii, unde trebuie să inves-
tim bani în instituţia noastră.valoarea 
cea mai mare a Armatei Naţionale sunt 
oamenii, de aceea, am pus miza pe îm-
bunătăţirea condiţiilor de activitate, trai 
şi antrenament ale militarilor. Ne-am 
propus să le oferim mai multe exerciţii 

şi misiuni internaţionale, iar toate aces-
tea, în primul rând, au presupus necesi-
tatea dezvoltării infrastructurii unităţi-
lor şi instituţiilor militare. Am început 
cu câteva unităţi militare prioritare 
pentru noi, din zonele sud şi centru, 
cu investiţii în renovarea cazarmelor, 
infrastructurii sportive şi alimentare. 

“A fost un an în care, 
părerea mea, militarii şi 

armata, în general, au simţit 
că se poate. Oamenii au 

înţeles că există potenţial 
intern, dar şi posibilitate de 

a atrage dinafară resurse 
umane şi financiare pentru 

a dezvolta sistemul apărării 
Republicii Moldova”.

Interviu cu ministrul Apărării, 
Eugen Sturza

2018
Anul reformelor militare
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În cadrul  întrunirii de la ministerul Apărării cu corpul 
diplomatic militar acreditat în republica moldova,  s-a 

discutat despre cooperarea internaţională pe segmentul apă-
rării, asistenţa externă acordată în cadrul implementării iniţi-
ativei de consolidare a capabilităţilor de Apărare, strategiei 
Naţionale de Apărare, strategiei militare, precum şi progra-
mului guvernamental „Armata profesionistă”.  de asemenea, 
ataşaţii militari au fost informaţi despre priorităţile structurii 
militare pentru anul viitor, printre care: standardizarea siste-
mului logistic şi de instruire, crearea centrului Eod, consoli-
darea capabilităţilor de management a stocurilor de muniţii, 
proiecte care vor contribui la transformarea şi modernizarea 
instituţiei de apărare. 

„Reuniunea anuală a servit drept bun prilej pentru a tre-
ce în revistă principalele proiecte şi obiective derulate în cadrul 
programelor de modernizare a Armatei Naţionale pe care am 
reuşit să le realizăm. La fel, am discutat despre programele în 
plină desfăşurare şi necesităţile structurii militare naţionale 
pentru a le duce la bun sfârşit”, a subliniat colonelul mariana 
Grama, şef al direcţiei cooperare internaţională din cadrul 
ministerul Apărării. 

ministrul Apărării, Eugen sturza, le-a mulţumit ataşaţilor 
militari pentru suportul acordat la capitolul instruirii efecti-
vului, îmbunătăţirii resurselor tehnico-materiale şi renovării 
infrastructurii militare naţionale. 

de notat că reuniunea ataşaţilor militari se desfăşoară anu-
al. Evenimentul are drept scop familiarizarea corpului de ataşaţi 
militari cu stadiul actual de dezvoltare a Armatei Naţionale.

În prezent, în republica moldova sunt acreditaţi 27 de 
ataşaţi militari. Şase state − românia, sUA, Federaţia rusă, 
Polonia, regatul Unit al marii britanii şi irlandei de Nord şi 
Ucraina − au diplomaţi militari cu sediul la chişinău, iar cei-
lalţi − cu sediul la bucureşti, Kiev şi varşovia.

Căpitan Inga RADvAN

Am alocat finanţe pentru achiziţionări de armament mo-
dern, muniţii şi tehnică militară. Acest lucru are un singur scop 
- să le dăm posibilitate militarii noştri să atingă acel nivel de 
performanţă, prin antrenamente şi aplicaţii, ca şi armatele ţă-
rilor dezvoltate şi moderne, spre care noi tindem. Anul viitor, 
noi deja ştim unde vom investi, în ce direcţie ne vom mişca, 
ce vom achiziţiona în Armata Naţională, ţinând cont de acele 
documente strategice care au fost aprobate şi dacă se va conti-
nua la fel, până în anul 2025, vom ajunge acolo unde ne dorim. 
Este mult mai simplu să activezi când deja ai o bază consolidată, 
scrisă şi aprobată. 

- Cum a fost cooperarea cu partenerii externi, în ce măsu-
ră au înţeles aceştia necesitatea schimbării  şi cât de mult au 
ajutat Armata Naţională să se modernizeze şi să se alinieze 
armatelor europene?

- colaborarea cu partenerii noştri externi este crucială, în opi-
nia mea. În primul rând, pentru că fără ei nu am fi reuşit să ajun-
gem până aici. Experienţa şi expertiza pe care ne-o oferă partenerii 
de dezvoltare este de neestimat în procesul nostru de reformare. 
chiar şi documentele strategice au fost elaborate împreună cu ei. 
Totodată, partenerii ne dotează cu tehnică militară, sisteme de ar-
mament şi multe altele. Partenerii sunt cei care ne dau posibilitate 
să ne antrenăm alături de armatele moderne de la care preluăm ex-
perienţa pe care o aplicăm în unităţile noastre militare. ministerul 
Apărării a extins aria de colaborare cu partenerii de dezvoltare, în 
acest fel, urmează să fim mult mai activi pe plan internaţional şi să 
avem cât mai multe acorduri semnate cu ţările partenere.

-   Cum aţi descrie, în general,  anul 2018 pentru Armata 
Naţională?

- A fost un an plin de provocări, nu cel mai simplu pe care 
l-am avut în activitatea mea profesională. dar, totodată, a fost 
foarte interesant, cu multe realizări frumoase. A fost un an în care, 
părerea mea, militarii şi armata, în general, au simţit că se poate. 
oamenii au înţeles că există potenţial intern, dar şi posibilitate de 
a atrage dinafară resurse umane şi financiare pentru a dezvolta 

sistemul apărării republicii moldova. În acelaşi timp, mai avem 
foarte mult de lucrat ca să umplem golurile. Tocmai de aceea sun-
tem o echipă, ca să modernizăm Armata Naţională împreună.

-  Ce urmează să se facă în 2019, care sunt direcţiile ce tre-
buie îmbunătăţite pe termen  scurt, mediu şi lung ? 

- În anul 2019, ne-am propus să revedem structura de forţă 
a Armatei Naţionale, iar colegii deja sunt în proces de elaborare 
a acestei iniţiative. 

Totodată, pentru mine prioritar este să ne extindem aria 
de participare în misiunile internaţionale de menţinere a păcii. 
deja avem câteva înţelegeri cu partenerii noştri internaţionali 
în acest sens. La fel, vrem să amplificăm participarea la exerciţii 
militare, să asigurăm securitatea în regiunea noastră, republica 
moldova servind drept frontieră de est a Uniunii Europene şi 
desigur, să completăm efectivul de militari al Armatei Naţionale. 
Pentru mine este foarte important să fim completaţi 100 %. Alt 
scop este să dotăm militarii aşa cum ne-am propus. bineînţeles, 
nu vom reuşi să realizăm toate obiectivele anul viitor, dar, cum 
vă spuneam, avem un proiect conform căruia noi vom ajunge 
acolo unde ne-am propus.

-  Ce aţi vrea să adăugaţi, pe final de 2018, pentru militari, 
cei care sunt interesaţi de sectorul de apărare şi cetăţenii Repu-
blicii Moldova?

- În primul rând, aş vrea să invit cetăţenii republicii moldova 
să vină în Armata Naţională. să vină cei mai buni. Noi derulăm 
proiecte privind îmbunătăţirea condiţiilor sociale pentru angajaţi, 
infrastructurii militare şi sistemului de salarizare. Pentru cei care 
deja activează în Armata Naţională eu am un singur mesaj – să 
îşi facă bine meseria şi să fie siguri că noi vom continua în ace-
leaşi tempouri şi chiar poate mai avansat în anul 2019. În acest fel,  
exact aşa cum ei asigură securitatea cetăţenilor republicii moldo-
va, noi, politic şi economic, vom soluţiona problemele militarilor, 
pentru ca ei să se poată concentra pe obiectivul lor central. 

- vă mulţumesc, domnule ministru,  pentru interviu.
Căpitan Inga RADvAN

Corpul de ataşaţi militari,  
reunit la Chişinău, a fost familiarizat  
cu realizările Armatei Naţionale 
din anul 2018, rezultatele colaborării 
internaţionale, dar şi proiectele ce 
urmează să fie implementate 
 în perspectivă.   
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În prezent, în republica moldova sunt acreditaţi 27 de 
ataşaţi militari. Şase state − românia, sUA, Federaţia rusă, 
Polonia, regatul Unit al marii britanii şi irlandei de Nord şi 
Ucraina − au diplomaţi militari cu sediul la chişinău, iar cei-
lalţi − cu sediul la bucureşti, Kiev şi varşovia.

Căpitan Inga RADvAN
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Apărării a extins aria de colaborare cu partenerii de dezvoltare, în 
acest fel, urmează să fim mult mai activi pe plan internaţional şi să 
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vă spuneam, avem un proiect conform căruia noi vom ajunge 
acolo unde ne-am propus.
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proiecte privind îmbunătăţirea condiţiilor sociale pentru angajaţi, 
infrastructurii militare şi sistemului de salarizare. Pentru cei care 
deja activează în Armata Naţională eu am un singur mesaj – să 
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- vă mulţumesc, domnule ministru,  pentru interviu.
Căpitan Inga RADvAN
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La rândul său, harjit sajjan a menţionat disponibilitatea 
instituţiei canadiene de apărare de a extinde parteneriatul 
bilateral pe segment militar, prin identificarea unor modali-
tăţi de susţinere a reformei sectorului de securitate şi apăra-
re din republica moldova. oficialul a specificat că doar prin 
eforturi comune, republica moldova şi canada vor reuşi 
să-şi construiască relaţii de colaborare solide şi productive, 
benefice pentru ambele armate. 

Tot la halifax, ministrul sturza s-a întâlnit cu preşedin-
tele comitetului Întrunit al şefilor statelor majore al sUA, 
generalul Joseph F. dunford. oficialii au abordat posibili-
tăţile de intensificare a parteneriatului strategic dintre re-
publica moldova şi sUA, prin intermediul programelor de 
asistenţă şi instruire, precum şi interoperabilitatea militari-
lor moldoveni şi americani în teatrele de operaţii. discuţiile 
s-au axat, de asemenea, pe progresul acţiunilor de reforma-
re a Armatei Naţionale şi identificarea unor modalităţi de 
sprijin în acest sens. 

În cadrul evenimentului, ministrul sturza şi-a exprimat 
încrederea că interesul față de țara noastră, în calitate de 
factor important de securitate şi stabilitate în regiunea Eu-
ropei de Est, va spori, îndemnând oficialii internaţionali, în 
acest sens, să susțină activ mesajele strategice ale republicii 
moldova. 

Căpitan Inga RADvAN

cu omologul său canadian, ministrul sturza a vorbit despre 
modernizarea Armatei Naţionale, performanţele înregistra-
te de republica moldova la capitolul programe ce se deru-
lează actualmente în structura militară, precum şi despre 
posibilităţile de extindere a parteneriatelor strategice. Ast-
fel, ministrul moldovean a declarat că instituţia militară a 
ţării noastre păşeşte larg spre profesionalizare, prin lansarea 
proiectelor iniţiativa de consolidare a capabilităţilor de 
Apărare, strategia Naţională de Apărare, strategia militară  
şi programul guvernamental „Armata Profesională”.  Toto-
dată, ministrul a vorbit despre acţiunile întreprinse de ţara 
noastră pentru compatibilizarea instituţiei militare naţiona-
le cu cea a partenerilor noştri strategici. 

Reformele armatei – 
în vizor la Halifax

n Ministrul Apărării, Eugen Sturza a discutat 
despre derularea reformelor în Armata 
Naţională şi contribuţia Republicii 
Moldova la eforturile internaţionale de 
consolidare a securităţii, păcii şi stabilităţii 
mondiale în cadrul celui de-al X-lea 
Forum Internaţional de Securitate, care 
s-a desfăşurat în oraşul Halifax, Nova 
Scoţia, Canada.

mesajele lansate de ministrul Apărării în cadrul întrevederilor de la ha-
lifax s-au axat pe disponibilitatea moldovei de a dezvolta parteneriate 

strategice durabile şi de a contribui la consolidarea securității şi stabilității în 
Europa centrală, de Est şi în regiunea bazinului mării Negre. În cadrul foru-
mului internaţional, Eugen sturza s-a întâlnit cu viceministrul Afacerilor Ex-
terne al canadei, ian shugart, vicepreşedintele comisiei Parlamentare pentru 
Apărarea Națională al canadei, James bezan, ministrul Apărării Naționale al 
Turciei, hulusi Akar, comandantul suprem al Forțelor Armate al regatului 
suediei, generalul micael bydén şi ministrul Apărării canadian harjit sajjan. 

Forumul internațional de 
securitate Halifax (de asemenea, 
Halifax Forum sau HisF) este 
o organizație independentă, 
neafiliată politic, nonprofit 
cu sediul la Washington. 
este un forum pentru oficiali 
guvernamentali și militari 
internaționali, experți universitari, 
autori și întreprinzători. Forumul 
Halifax abordează probleme de 
securitate globală și este cel mai 
bine cunoscut pentru summitul 
anual de securitate desfăşurat 
aici. reuniunea întruneşte peste 
300 de delegații, din peste 70 de 
țări. acest summit este singurul 
eveniment de acest fel din 
america de nord. al X-lea Forum 
Halifax a avut loc între 16 și 18 
noiembrie 2018. 

Forumul internațional de 
securitate Halifax a fost 
înființat în 2009 ca un program 
în cadrul Fondului German 
marshall al statelor unite, cu 
sprijinul financiar al guvernului 
canadian. reuniunea sa anuală 
se desfășoară la Halifax la 
jumătatea lunii noiembrie, de 
obicei în weekendul dinaintea 
Zilei recunoștinței sua. În 2011, 
forumul a devenit o organizație 
independentă și a fost asociat de 
către publicația “afaceri externe” 
ca partener media.

Ministrul moldovean a declarat că instituţia 
militară a ţării noastre păşeşte larg spre 

profesionalizare, prin lansarea proiectelor 
Iniţiativa de Consolidare a Capabilităţilor 

de Apărare, Strategia Naţională de Apărare, 
Strategia Militară  şi programul guvernamental 

„Armata Profesională”.  
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Până în prezent, cifra celor care au participat în misiuni internaţi-
onale s-a ridicat la 650 de militari. Acest lucru demonstrează ten-

dinţa de transformare a republicii moldova din consumator de secu-
ritate, în furnizor. 

oscE este organizaţia care prima a deschis porţile ţării noastre, cu 
misiunea de menţinere a păcii din republica cecenă a Federaţiei ruse,  
în anul 1997. oscE a oferit moldovei mandate pentru 7 misiuni, cea 
mai recentă fiind cea din Ucraina, unde, în prezent, activează 7 ofiţeri 
moldoveni. Pe când lider la capitolul misiunilor acordate ţării noastre 
este oNU, cu 8 la număr: UNoci – operaţiunea Naţiunilor Unite în 
côte d’ivoire (United Nations operation in côte d’ivoire);  UNmiL 
– misiunea Naţiunilor Unite în Liberia (United Nations mission 
in Liberia); UNmis – misiunea Naţiunilor Unite în sudan (United 
Nations missions in sudan);UNomiG – misiunea Naţiunilor Unite de 
observare în Georgia (United Nations observer mission in Georgia);  
UNmiss – misiunea Naţiunilor Unite în sudanul de sud (United 
Nations mission in the republic of south sudan); UNmiK – misiunea 
Naţiunilor Unite în Kosovo (United Nations mission in Kosovo); 
miNUscA – misiunea multidimensională integrată a Naţiunilor Unite 
pentru stabilizare în republica centrafricană;  dPKo – departamentul 
oNU pentru operaţiuni de menţinere a Păcii (department for 
Peacekeeping operations).  operaţiunea din cote d’ivoire a fost prima 
deschisă de oNU pentru ţara noastră, în aprilie 2003. 

Alte trei operaţiuni sub egida oNU, dar conduse de NATo, 
oferite moldovei sunt: operaţiunea Forţa de stabilizare NATo în 
bosnia şi herţegovina (sFor) (decembrie 2002 – martie 2004), 

operaţiunea multinaţională a Forţelor de coaliţie din irak („iraqi Freedom”) 
(2003 – 2008) şi operaţiunea internaţională de menţinere a păcii din Kosovo 
(KFor), la care Armata Naţională participă din 8 martie 2014 până în 
prezent. Potrivit datelor oficiale, 8 ofiţeri ai Armatei Naţionale au activat în 
componenţa statului major al diviziei multinaţionale „Nord” din cadrul 
operaţiunii sFor, 109 militari - la operaţiunea umanitară post-conflict din 
irak şi, până în prezent, 406 militari - în KFor. 

cea mai nouă ofertă pentru republica moldova a parvenit din partea 
Uniunii Europene, cu denumirea oficială misiunea Uniunii Europene de in-
struire militară şi consiliere pentru forţele de apărare şi securitate din mali, 
deschisă pentru ţara noastră  în luna septembrie 2018. În această misiune, 
au fost detaşaţi 2 ofiţeri pentru a instrui reprezentanţii structurilor de apăra-
re şi securitate din republica mali în domeniul artileriei şi medicinii. 

Este de menţionat că în luna noiembrie 2018, în cadrul întrevederii cu 
E.s. rose Gottemoeller, secretarul General Adjunct al NATo, care s-a des-
făşurat la cartierul General al NATo, ministrul Apărării, Eugen sturza a 
evidenţiat disponibilitatea republicii moldova de a contribui la asigurarea 
securităţii, păcii şi stabilităţii în regiune, prin deschiderea unor noi misiuni 
internaţionale pentru statul nostru. 

Căpitan Inga RADvAN
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Armata în dimensiunea securităţii 
internaţionale

Până în anul 2018, 

650  
de militari  

ai Armatei Naţionale 
au participat în 

misiuni de menţinere 
a păcii sub mandat 

internaţional

Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), 
Organizaţia pentru Securitate și 
Cooperare în Europa (OSCE ) și 
Uniunea Europeană (UE) au oferit în 
total 20 de misiuni de menţinere a 
păcii militarilor din Republica Moldova. 
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prezent. Potrivit datelor oficiale, 8 ofiţeri ai Armatei Naţionale au activat în 
componenţa statului major al diviziei multinaţionale „Nord” din cadrul 
operaţiunii sFor, 109 militari - la operaţiunea umanitară post-conflict din 
irak şi, până în prezent, 406 militari - în KFor. 
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Este de menţionat că în luna noiembrie 2018, în cadrul întrevederii cu 
E.s. rose Gottemoeller, secretarul General Adjunct al NATo, care s-a des-
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Căpitan Inga RADvAN
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Armata în dimensiunea securităţii 
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de militari  
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a păcii sub mandat 
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Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), 
Organizaţia pentru Securitate și 
Cooperare în Europa (OSCE ) și 
Uniunea Europeană (UE) au oferit în 
total 20 de misiuni de menţinere a 
păcii militarilor din Republica Moldova. 
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Implementarea 
Programului se va efectua 
în 3 etape, pe parcursul 
anilor 2018-2021, în 
conformitate cu alocările 
bugetare, resursele 
adiţionale aflate la 
dispoziţie şi cele asigurate 
de partenerii externi. 
Planul de implementare 
stabileşte responsabilii de 
îndeplinirea acţiunilor, 
termenele concrete 
pe trimestre, costurile 
estimative (resurse 
planificate şi necesare 
pentru fiecare acţiune) şi 
indicatorii de performanţă.

Guvernul a aprobat programul 
„armata profesională 2018-2021”, 
care are drept scop dezvoltarea 
domeniilor din sectorul de 
apărare

cadrul de activitate practică al Programului cuprinde 
măsuri concrete pe mai multe domenii de dezvoltare 

şi anume: 
Trecerea treptată de la serviciul militar în termen la •	

serviciul prin contract.  La acest capitol s-a iniţiat proce-
sul de planificare a resurselor financiare pentru reducerea 
treptată a cotei de încorporare a militarilor în termen, con-
comitent cu creşterea cotei de încadrare a militarilor prin 
contract. Acest proces va fi realizat etapizat pe parcursul  
anilor 2018 – 2020.

Suplinirea incompletului de funcţii ale militarilor •	
prin contract. Programul dezvoltă viziunea de completa-
re a funcţiilor vacante din unităţi, indicând priorităţile pe 
categorii: soldaţi, sergenţi, subofiţeri şi ofiţeri. În cadrul 
procesului, prioritar vor fi completate unităţile din cadrul 
componentei operaţionale a Armatei Naţionale.

La acest capitol se înscriu următoarele acţiuni: 
Aprobarea şi aplicarea Concepţiei de dezvoltare şi pro-
fesionalizare a efectivului de soldaţi, sergenţi şi sub-
ofiţeri ai Armatei Naţionale, ordinul ministrului Apă-
rării nr. 45 din 24.01.2018; aprobarea şi punerea în 
practică a planului de acţiuni pentru implementarea  
Concepţiei de dezvoltare şi profesionalizare a efectivului 
de soldaţi, sergenţi şi subofiţeri ai Armatei Naţionale pen-
tru anii 2018-2020, ordinul ministrului Apărării nr. 423, 
din 31.05.2018; elaborarea şi prezentarea pentru aprobare 
a  Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea 
unor acte legislative (în speţă - Legea nr. 1244-Xv, din 18 
iulie 2002, cu privire la rezerva Forţelor Armate; Legea nr. 
1245-Xv, din 18 iulie 2002, cu privire la pregătirea cetă-
ţenilor pentru apărarea Patriei; Legea nr. 162-Xvi, din 22 
iulie 2005, cu privire la statutul militarilor şi Legea nr. 100, 

 PRogRAMUl
“Armata Profesională 2018 – 2021”

din 22 decembrie 2017, cu privire la actele normative) 
se încorporează perfect în sistemul actelor legislative 
în vigoare, este corelat cu prevederile cadrului legal în 
vigoare, cu care se află în conexiune, iar modificările şi 
completările propuse nu afectează concepţia generală 
sau caracterul unitar al actelor legislative amendate. 

Continuare în pag. 14
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Dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu partenerii ex-•	
terni. Eforturile vor fi concentrate pe eficientizarea cooperării 
în cadrul iniţiativei de consolidare a capabilităţilor de Apă-
rare (dcbi) şi instituirii funcţiilor de consilieri (ataşaţi mili-
tari) în cadrul ambasadelor republicii moldova în statele par-
tenere (sUA, românia şi Ucraina). Adiţional, acest domeniu 
va fi exploatat în vederea creşterii şi menţinerii contribuţiei la 
misiunile şi operaţiile internaţionale de consolidare a păcii.

Acţiuni specifice realizate: 
La capitolul instituirea funcţiilor de consilieri (ataşaţi mili-

tari) în cadrul ambasadelor Republicii Moldova în statele par-
tenere (SUA, România şi Ucraina); 

Procesul de detaşare a unui ataşat militar este generat de 
către ministerul Apărării în baza hotărârii Guvernului nr. 
769 din 18.10.1994, cu privire la activitatea ataşaţilor militari 
şi are drept scop sporirea eficacităţii colaborării politico-mili-
tare cu statele partenere, în scopul coordonării aspectelor de 
asistenţă bilaterală cu partenerii. Angajarea colonelului vitalie 
micov la funcţia de consilier (ataşat militar) în cadrul Amba-
sadei republicii moldova în sUA pe un termen de trei ani se 
efectuează în temeiul prevederilor hotărârii Guvernului nr. 
182 din 16 martie 2010, cu privire la aprobarea structurilor, 
efectivelor de personal şi indemnizaţiilor de funcţie în valu-
tă străină ale instituţiilor serviciului diplomatic al republicii 
moldova peste hotare, modificată prin hotărârea Guvernului 
nr. 586 din 20 iunie 2018, art. 55.

Totodată, pentru anii 2019-2020 se planifică trimiterea 
ataşaţilor militari în românia şi Ucraina.

La capitolul cooperare şi atragerea asistenţei în creşterea 
contribuţiei la misiunile şi operaţiile internaţionale de consoli-
dare a păcii actualmente au fost asigurate următoarele: 

1. Participarea republicii moldova la operaţiunile de ges-
tionare a crizelor ale UE prin detaşarea a 2 militari ai Armatei 
Naţionale în EUTm mali, pentru perioada 1 octombrie 2018 
- 31 martie 2019, prin implementarea Acordului-cadru de par-
ticipare a Republicii Moldova la operaţiunile de gestionare a 
crizelor ale UE prin detaşarea experţilor în misiuni în domeniul 
politicii de securitate şi apărare comună.

2. În prezent, efectivul Armatei Naţionale participă la 3 
misiuni oNU (cu 9 militari) şi la o misiune oscE (cu 7 mili-
tari), după cum urmează:

-  2 observatori militari şi 1 ofiţer de stat major operaţii ae-
riene în cadrul misiunii oNU în sudanul de sud (UNmiss);

- 3 observatori militari şi 2 ofiţeri de stat major în cadrul 
misiunii oNU în republica centrafricană  (miNUscA);

-  1 ofiţer militar de legătură în cadrul misiunii oNU în 
Kosovo (UNmiK);

- 7 observatori militari în cadrul misiunii speciale de mo-
nitorizare a organizaţiei pentru securitate şi cooperare în 
Europa (oscE) în Ucraina. 

3. Totodată, republica moldova este reprezentată în ca-
drul departamentului oNU pentru operațiuni de menținere 
a păcii (dPKo) de către un ofițer de stat major.

Perfecţionarea procesului pregătirii de luptă şi de mo-•	
bilizare. Eforturile se vor orienta spre standardizarea proce-
sului de instruire şi asigurare graduală a unităţilor militare cu 
armament şi echipament modern. Tot aici, vor fi întreprinse 
eforturi de înlocuire a tehnicii militare învechite, inclusiv prin 
intermediul asistenţei externe. Adiţional, va fi iniţiat procesul 
de revizuire a sistemului de mobilizare, prin ajustarea cadrului 
normativ şi organizarea antrenamentelor şi altor activităţi de 
exersare a capacităţii de mobilizare.

Acţiuni specifice realizate: este  în curs de desfăşura-
re planificarea organizării antrenamentelor de mobiliza-
re pentru anul 2019, s-a iniţiat reparaţia capitală a tehnicii 
din dotarea Armatei Naţionale şi echipamentului de luptă.  
de asemenea, sunt planificate măsuri de standardizare a pro-
cesului de instruire; elaborarea şi aprobarea Planului de înlo-
cuire a tehnicii militare învechite; asigurarea graduală a unită-
ţilor militare cu armament şi echipament modern.

Revizuirea sistemului de salarizare a militarilor şi îm-•	
bunătăţirea pachetului social. La acest capitol, a avut loc ma-
jorarea salariilor efectivului cu 10 la sută şi se finalizează proce-
sul de trecere la salarizarea unitară pentru toate structurile de 
forţă din cadrul sistemului naţional de securitate şi apărare, 
acordarea indemnizaţiilor financiare pentru închirierea spaţiu-
lui locativ (a fost aprobat Regulamentul cu privire la modul de 
stabilire şi plată a indemnizaţiei lunare pentru închirierea spa-
ţiului locativ a militarilor prin contract ai Armatei Naţionale, 
prin Hotărârea Guvernului nr. 694, din 11 iulie 2018); asigura-
rea cu spaţiu locativ de serviciu a efectivului Armatei Naţionale;  
s-au creat facilităţi pentru aplicarea militarilor la programe de 
tipul „Prima casă”.

Eficientizarea şi dezvoltarea sistemului logistic. •	 În 
faza iniţială a acestei direcţii, a fost revizuită structura orga-
nizatorică şi componenta de comandă şi control a sistemului. 
Totodată, s-a efectuat un studiu de fezabilitate (cost-eficienţă) 
cu privire la reconsiderarea modalităţii de asigurare cu unifor-
me a militarilor prin contract. Tot aici, a fost iniţiată revizuirea 
conceptului de asigurare a raţiei alimentare pentru militarii 
prin contract şi în termen (până la trecerea completă la ser-
viciul militar prin contract), urmând a fi identificate şi imple-
mentate opţiuni specifice fiecărei categorii.

Acţiuni specifice: revizuirea structurii organizatorice şi a 
componentei de comandă şi control a sistemului logistic; efectua-
rea studiului de fezabilitate privind modul de asigurare cu ţinute; 
revizuirea conceptului de asigurare a raţiei alimentare.

Modernizarea infrastructurii militare şi sociale. •	
Această măsură are drept scop renovarea şi construcţia trep-
tată a unor obiecte de infrastructură (blocuri de cazarmă, blo-
curi sanitare, cantine, complexe sportive, camere de păstrare a 
armelor, puncte medicale, puncte de control şi trecere). Pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de muncă a personalului a fost ini-
ţiat procesul de  renovare  treptată a clădirilor administrati-
ve şi eficientizarea modului de exploatare a acestora, inclusiv 
prin atragerea partenerilor externi de dezvoltare. Tot aici, se 
va continua implementarea proiectelor de Parteneriat public-

privat, care presupun asigurarea cu spaţiu locativ de serviciu 
a militarilor.

Acţiuni specifice realizate: 
1. Executarea lucrărilor de reparaţie capitală a obiectelor  

de  infrastructură  militară (PAG, cap. II, subcap. B, pct.1.10):
a) Grupurile sanitare din 2 imobile cu destinaţie cazarmă 

ale Taberei militare permanente nr. 142 - lucrările de reparaţie 
şi renovare au fost finalizate, în consecinţă - 10 grupuri sanita-
re renovate, subsecvent, îmbunătățite condiţiile de activitate şi 
trai pentru aproximativ 700 militari.

b) Blocul alimentar al Taberei militare permanente nr. 142 
– lucrările de reparaţie şi renovare sunt executate în proporţie 
de 90 %. În rezultat, cca 1000 de militari vor beneficia de ser-
vicii de alimentaţie calitative.

c) complexul sportiv al Taberei militare permanente 
nr.142, etapa i: lucrările de reparaţie şi renovare sunt executate 
în proporţie de 50 %. În rezultat, militarii garnizoanei chişi-
nău vor dispune de posibilitatea de a-şi fortifica capacitățile 
fizice,  inclusiv cele de înot. de asemenea, îşi vor spori nivelul 
de rezistenţă combativă.

d) construirea unei anexe la cazarma unităţii militare din 
or. cahul - lucrările de reparaţie şi renovare sunt executate în 
proporţie de 65 %. La finalizarea lucrării, cca 600 militari vor 
beneficia de condiţii sanitare decente. de asemenea, va fi ex-
tins spaţiul şi îmbunătăţite condiţiile pentru păstrarea arma-
mentului.

2. implementarea proiectelor de parteneriat public-privat.
implementarea proiectului de parteneriat public-privat, 

aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 877 din 22 decembrie 
2015 (PAG,cap. II, subcap. B, pct.1.12):

Parteneriatul, în partea ce vizează cota-parte de spaţii 
locative ce vor reveni ministerului Apărării, este realizat în 
proporţie de cca 80 %. odată cu finalizarea acestuia, 335 de 
familii ale militarilor şi funcţionarilor vor beneficia de locu-
inţe de serviciu. 

Un alt proiect de parteneriat public-privat a fost iniţiat 
prin hotărârea Guvernului nr. 183 din 20.02.2018, în vede-
rea construirii spaţiului locativ de serviciu pentru militarii din 
garnizoana bălţi.

Revizuirea serviciului de pază şi asigurare a obiecti-•	
velor militare ale Armatei Naţionale. Această măsură poartă 
un caracter inovativ, bazat pe practica armatelor statelor occi-
dentale şi urmăreşte eficientizarea serviciului militar prin re-
ducerea numărului efectivului implicat în activităţi de pază şi 
asigurare a vieţii cotidiene. implementarea acţiunii a demarat 
la începutul anului 2018 cu studierea posibilităţilor trecerii la 
serviciile de pază particulară a unităţilor militare, reprofilarea 
personalului militar şi dotarea obiectelor militare cu sisteme 
speciale de supraveghere.

Acţiuni specifice: efectuarea studiului de fezabilitate pri-
vind analiza cost-eficienţă a trecerii la practica armatelor sta-
telor occidentale în domeniul serviciilor de pază şi asigurare; 
demararea proiectelor de renovare şi dotare a obiectelor militare 
cu sisteme speciale de supraveghere. 

În prezent, 
efectivul Armatei 
Naţionale 
participă la 3 
misiuni oNU,  
cu 9 militari şi la o 
misiune oSCE,  
cu 7 militari.

4. În conformitate cu hotărârea Parlamentului nr.268 din 
1 noiembrie 2013, republica moldova participă la operaţiu-
nea  internaţională de menţinere a păcii în Kosovo (KFor), 
cu un contingent militar al Armatei Naţionale în număr de 41 
de militari, inclusiv: 

- un pluton de infanterie uşoară, format din 33 de militari,  
care execută misiuni de securitate şi pază a obiectivelor milita-
re şi de patrulare în zona de responsabilitate; 

- o grupă de geniu, formată din 7 militari, care execută mi-
siuni de reconstruire şi de deminare; 

-  un ofiţer de stat-major.
Tatiana ANTON,

Direcţia  politică de apărare şi planificare a apărării 

Continuare din pag. 11
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me a militarilor prin contract. Tot aici, a fost iniţiată revizuirea 
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curi sanitare, cantine, complexe sportive, camere de păstrare a 
armelor, puncte medicale, puncte de control şi trecere). Pentru 
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ve şi eficientizarea modului de exploatare a acestora, inclusiv 
prin atragerea partenerilor externi de dezvoltare. Tot aici, se 
va continua implementarea proiectelor de Parteneriat public-

privat, care presupun asigurarea cu spaţiu locativ de serviciu 
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asigurare a vieţii cotidiene. implementarea acţiunii a demarat 
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În prezent, 
efectivul Armatei 
Naţionale 
participă la 3 
misiuni oNU,  
cu 9 militari şi la o 
misiune oSCE,  
cu 7 militari.

4. În conformitate cu hotărârea Parlamentului nr.268 din 
1 noiembrie 2013, republica moldova participă la operaţiu-
nea  internaţională de menţinere a păcii în Kosovo (KFor), 
cu un contingent militar al Armatei Naţionale în număr de 41 
de militari, inclusiv: 

- un pluton de infanterie uşoară, format din 33 de militari,  
care execută misiuni de securitate şi pază a obiectivelor milita-
re şi de patrulare în zona de responsabilitate; 

- o grupă de geniu, formată din 7 militari, care execută mi-
siuni de reconstruire şi de deminare; 

-  un ofiţer de stat-major.
Tatiana ANTON,

Direcţia  politică de apărare şi planificare a apărării 

Continuare din pag. 11
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conform maiorului roman cuţîi, şef serviciu gestionare 
bunuri imobiliare, pentru a beneficia de indemnizaţie, 

militarul trebuie mai întâi de toate să depună un raport în 
care să solicite mijloace financiare pentru închirierea spa-
ţiului locativ, să prezinte tot setul de acte necesare, inclusiv 
certificat de la Agenţia servicii Publice privind lipsa spaţiului 
locativ pentru toţi membrii familiei, să aibă încheiat un con-
tract de locaţiune, înregistrat la serviciul Fiscal de stat, cu 
persoana de la care închiriază spaţiul locativ şi o declaraţie 
pe propria răspundere că nu se află în relaţii de rudenie cu 
locatorul. comisia care examinează actele solicitantului se 
expune asupra faptului dacă militarul întruneşte sau nu con-
diţiile necesare şi, în cazul în care le îndeplineşte cumulativ, 
serviciul financiar urmează să achite alocaţia care nu poate 
depăşi mărimea unui salariu de funcţie al militarului. Astfel, 
valoarea acesteia oscilează între 1200 şi 2000 de lei. 

Indemnizaţie pentru chirie

n Conform legislaţiei în vigoare, militarii care nu au fost asiguraţi cu 
locuinţe de serviciu, în garnizoana unde îndeplinesc serviciul militar 
şi sunt incluşi în lista de evidenţă a solicitanţilor la spaţiu locativ, pot 
beneficia de alocaţie lunară cu această destinaţie.  

raport către comisia locativă a unităţii 
din care faceţi parte spre înregistrare

Aflarea solicitanţilor în listele de evidenţă 
pentru asigurarea cu spaţiu locativ

contract de locaţiune a spaţiului locativ 
înregistrat la instituţia fiscală

declaraţia precum că contractul de 
locaţiune nu este încheiat cu rude de 
gradul întâi sau doi.

certificat de la organul cadastral teritorial 
precum că nu deţineţi în proprietate o locuinţă 
sau că aceasta se află într-o rază mai mare de 30 
km de la locul îndeplinirii serviciului militar

30 km

certificat de la locul de muncă eliberat ambilor 
soţi precum că nu sunt asiguraţi cu locuinţă 
de serviciu şi nu beneficiază de compensaţie 
pentru închirierea spaţiului locativ

solicitantul trebuie să primească un 
răspuns în termen de 30 de zile din 
momentul înregistrării raportului30 

zile

! dacă nu este mulţumit de decizia comisiei, 
solicitantul poate să o conteste

indemnizaţia se plăteşte militarului chiar 
şi pe perioada aflării în concediul de 
îngrijire a copilului

indemnizaţia nu poate depăşi mărimea 
unui salariu de funcţie al militarului

se sistează încasarea indemnizaţiei şi 
chiar returnarea ei în caz că solicitantul a 
prezentat o informaţie falsă

actele necesare beneFiciarilor indemniZaţiei 
pentru ÎncHirierea spaţiului locativ

militarii spun că această iniţiativă îi ajută să facă unele 
economii în bugetul familiei, totodată, este şi o motivaţie 
de a rămâne în sistemul militar. Locotenent roman mai-
can este unul dintre cei care beneficiază de indemnizaţia 
lunară pentru închirierea spaţiului locativ, aceasta acope-
rindu-i suma integrală achitată pentru chirie. 

„Reieşind din faptul că nu deţin în proprietate o locuinţă 
proprie, am încercat să mă folosesc de oportunitatea pe care 
o oferă guvernarea. Pentru odaia pe care o închiriez într-
un apartament din  capitală trebuie să achit 1500 lei lunar. 
Suma respectivă mi-o recuperează în întregime statul. Aşa 
că, solda care o primesc o pot folosi în întregime în interes 
propriu”, susţine locotenentul maican.

În familia severin ambii membri beneficiază de indem-
nizaţie lunară, fiindcă sunt militari angajaţi prin contract. 
suma plătită pentru închirierea spaţiului locativ depăşeşte 
salariul de funcţie al oricăruia dintre soţi, dar cumulativ 
suma oferită de la stat acoperă integral cheltuielile.

„Oportunitatea de a ne achita chiria din alte surse decât 
salariu ne motivează să ne îndeplinim serviciul militar şi să 
nu fim preocupaţi de unde luăm banii. Acest fapt motivează 
militarii să opteze pentru cariera militară”, afirmă maior 
Alexandru severin.

Acordarea indemnizaţiilor financiare militarilor prin 
contract pentru închirierea spaţiului locativ face parte din 
seria de acţiuni planificate pentru realizarea obiectivului 
de îmbunătăţire a pachetului social, prevăzut în Programul 
“Armata Profesională 2018 – 2021”, iniţiativă lansată în luna 
martie curent.

Locotenent major Tatiana BARIţCHI

85 de militari ai armatei naționale deja beneficiază de indemnizație lunară pentru 
închirierea spațiului locativ
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Tradițional, Ziua Națională a româniei este marcată printr-o 
paradă militară de amploare, în care sunt antrenați mii de 

militari şi sute de mijloace tehnice, inclusiv, aeronave. În acest 
an, circa 4000 de militari şi specialişti din ministerul Apără-
rii Naționale, ministerul Afacerilor interne, serviciul român 
de informații, serviciul de Protecție şi Pază şi Administrația 
Națională a Penitenciarelor au defilat în aceeaşi cadență sub Ar-
cul de Triumf din capitala româniei. 

Uniţi sub Tricolor
Garda de Onoare a defilat la Parada militară de la București

n Anul 2018 este unul deosebit. Este Anul Centenar 
în care se marchează 100 de ani de la Marea Unire, eveniment 
istoric în urma căruia toate provinciile româneşti s-au unit într-un 
singur stat naţional – România.

Alături de camarazi, în ceas de sărbătoare, au fost şi 
cei 500 de militari din mai multe țări partenere sau aliate, 
care au îmbrăcat ținutele de paradă pentru a omagia ro-
mânia. Printre ei a fost şi un pluton al Gărzii de onoare 
a republicii moldova, care ne-a reprezentat țara la eveni-
mentul militar, purtând cu onoare drapelul de stat. 

”Forța grea” a paradei au reprezentat-o peste 200 de 
unități de tehnică, printre care tancuri şi sisteme de ra-
chete, în timp ce în aer au ”defilat” circa 50 de avioane şi 
elicoptere. 

Atmosfera de sărbătoare i-a cuprins pe toți cei 
prezenți la eveniment, de la mic la mare. mii de copii şi 
maturi s-au adunat de-a lungul şoselei Kiseleff, ca măcar 
cu un ochi să vadă Parada. 

mii de mâini în aer, fluturând Tricolorul pe fundalul 
pieselor patriotice – acest peisaj îl puteai admira, kilome-
tri în şir, pe întregul traseu al defilării.

Şi dacă celelalte contigente, din țările străine, erau în-
tâlnite cu aplauze şi voie bună de către spectatori, atunci 
căldura cu care era întâmpinată Garda de onoare a repu-
blicii moldova era sporită semnificativ! văzând de depar-
te Tricolorul în mâinile portdrapelului nostru, publicul 
de pe marginea carosabilului izbucnea în mii de emoţii! 
Atâtea cuvinte frumoase în adresa militarilor noştri, cu 
siguranță, nu au răsunat nici la o paradă militară în afa-
ra țării, dar poate nici la cele din țara noastră... Kilometri 
de mulțumiri, felicitări şi urări de bine... A fost momen-
tul când, militarii moldoveni, printre care şi mulți tineri 
soldați în termen, cu adevărat s-au simțit vedete.

Aş vrea să cred că, printre mulțimea oamenilor fericiți, 
era şi bătrânul care anul trecut, la parada precedentă, i-a 
mulțumit unui militar moldovean pentru prezență la eve-
niment, exprimându-şi dorința de a-i revedea pe ostaşii 
din republica moldova sub Arcul de Triumf, defilând în-
tr-o cadență cu trupele române. ”Ne revedem la Centenar”, 
a spus atunci bătrânul. 

militarii moldoveni şi-au respectat angajamentul.
Locotenent major Dmitrii vOSIMERIC
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te Tricolorul în mâinile portdrapelului nostru, publicul 
de pe marginea carosabilului izbucnea în mii de emoţii! 
Atâtea cuvinte frumoase în adresa militarilor noştri, cu 
siguranță, nu au răsunat nici la o paradă militară în afa-
ra țării, dar poate nici la cele din țara noastră... Kilometri 
de mulțumiri, felicitări şi urări de bine... A fost momen-
tul când, militarii moldoveni, printre care şi mulți tineri 
soldați în termen, cu adevărat s-au simțit vedete.

Aş vrea să cred că, printre mulțimea oamenilor fericiți, 
era şi bătrânul care anul trecut, la parada precedentă, i-a 
mulțumit unui militar moldovean pentru prezență la eve-
niment, exprimându-şi dorința de a-i revedea pe ostaşii 
din republica moldova sub Arcul de Triumf, defilând în-
tr-o cadență cu trupele române. ”Ne revedem la Centenar”, 
a spus atunci bătrânul. 

militarii moldoveni şi-au respectat angajamentul.
Locotenent major Dmitrii vOSIMERIC
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conferința s-a desfăşurat timp de 3 zile, iar programul 
acesteia a cuprins prezentări de carte, sesiuni de discuţii, 
dezbateri pe subiecte privind rezultatele Primului război 
mondial, efectele acestuia la etapa contemporană, decizii 
şi repercusiuni finale ale războiului, precum şi rolul ţărilor 
participante în conflict.

de asemenea, în cadrul activităţii a fost lansată expozi-
ţia de fotografii  ,,100 ani de la independenţa Poloniei’’, care 
reflectă dimensiunea poloneză a Primului război mondial.

Prezent la eveniment, secretarul General de stat radu 
burduja, în discursul său de deschidere a conferinței, a vor-
bit despre importanța colaborării dintre instituţia de apăra-
re, mediul academic şi de cercetare istorică, cu referinţă la 
realităţile Primului război mondial şi consecinţele acestuia: 
,,Evenimentul ne oferă posibilitatea să ne amintim de trecut, 
să răsfoim filele de istorie şi să privim cu alți ochi Primul Răz-
boi Mondial - o tragedie umană care a făcut zeci de milioane 
de victime la nivel global’’.

La rândul său, şeful centrului de cultură şi istorie mi-
litară, colonelul (r) vitalie ciobanu a ținut să menționeze 
despre lecțiile trecutului ce trebuie  învăţate pentru a nu 
admite asemenea realităţi triste. ,,Este de datoria noastră 
să marcăm şi să conştientizăm că tragedia acestui război a 
avut urmări nefaste asupra societății umane. Urmează să de-
punem efort pentru a nu repeta aceste greşeli ale istoriei’’, a 
menționat vitalie ciobanu.

despre consecințele devastatoare ale Primul război 
mondial a relatat şi directorul adjunct al institutului pentru 
studii Politice de Apărare şi istorie militară de la bucureşti, 
Petre otu: ,,Primul Război Mondial reprezintă un cataclism 
pentru omenire ce a influențat decisiv evoluția societății eu-
ropene şi nu doar în secolul care a trecut. Sfârşitul acestuia a 
adus şi o mare împlinire istorică pentru românii care şi-au 
văzut realizat un proiect național’’.

Încheierea Primului război mondial a afectat profund 
ordinea politică, socială şi culturală a întregii lumi, chiar şi 
a zonelor neimplicate direct în conflictul armat. Au apărut 
noi state pe harta politică a lumii, altele vechi au dispărut 
sau şi-au modificat radical granițele, susține istoricul sergiu 
cataraga. ,,Dispariția a cinci imperii a fost un proces dureros. 
Majoritatea au trecut prin revoluții şi războaie civile, care 
s-au soldat, din nou, cu pierderi umane’’, menţionează pro-
fesorul universitar cataraga.

cunoscut şi ca războiul cel mare sau războiul Națiunilor, 
Primul război mondial s-a încheiat oficial la 11 noiembrie 
1918, după aproape 53 de luni de lupte tragice. A fost unul 
dintre conflictele cu cele mai multe victime şi la care au par-
ticipat peste 70 de milioane de militari, inclusiv 60 de mi-
lioane de europeni. Potrivit istoricilor, peste 9 milioane de 
militari şi 7 milioane de civili au murit în acest război.

Cunoscut şi ca 
Războiul cel Mare sau 

Războiul Naţiunilor, 
Primul Război Mondial 
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Centenarul 
Primului Război Mondial  
în abordare academică
la chișinău, s-a desfășurat conferința internațională 
dedicată comemorării a ,,100 de ani de la sfârșitul 
primului război mondial’’. 

Evenimentul  a fost organizat de centrul de cultură şi istorie 
militară, în comun cu Fundaţia germană ”hanns seidel” şi 

a reunit istorici, ambasadori, cercetători ştiinţifici, academicieni, 
şi profesori universitari din Germania, Polonia, Ungaria, Ucrai-
na, românia şi republica moldova. 

Steluţa MOSCALCIUC



23Noiembrie  2018
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ţia de fotografii  ,,100 ani de la independenţa Poloniei’’, care 
reflectă dimensiunea poloneză a Primului război mondial.
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să răsfoim filele de istorie şi să privim cu alți ochi Primul Răz-
boi Mondial - o tragedie umană care a făcut zeci de milioane 
de victime la nivel global’’.

La rândul său, şeful centrului de cultură şi istorie mi-
litară, colonelul (r) vitalie ciobanu a ținut să menționeze 
despre lecțiile trecutului ce trebuie  învăţate pentru a nu 
admite asemenea realităţi triste. ,,Este de datoria noastră 
să marcăm şi să conştientizăm că tragedia acestui război a 
avut urmări nefaste asupra societății umane. Urmează să de-
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despre consecințele devastatoare ale Primul război 
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studii Politice de Apărare şi istorie militară de la bucureşti, 
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pentru omenire ce a influențat decisiv evoluția societății eu-
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adus şi o mare împlinire istorică pentru românii care şi-au 
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Prin prisma consolidării integrităţii, un deziderat im-
portant la care ministerul Apărării întreprinde acţiuni con-
crete este orientat spre îmbunătăţirea procesului de recruta-
re, încadrare şi promovare a agenţilor publici în cadrul in-
stituţiei, prin asigurarea procedurii sus-menţionate în bază 
de merit şi integritate profesională.

În acest sens, este de menţionat că pentru abordarea 
integrităţii profesionale a procesului specificat instituţia de 
apărare a adoptat actele administrative de stabilire a reguli-
lor de organizare şi desfăşurare a concursului public în ca-
drul entităţii, cu fixarea obligatorie a criteriilor de selectare 
în bază de merit şi de integritate profesională.

referitor la activitatea agentului public, se consideră 
necesar de consemnat că procesul de recrutare şi promo-
vare a acestuia se realizează având în vedere şi integritatea 
profesională a candidatului, în acest sens, entitatea publică, 
în temeiul prevederilor legale, solicită de la cNA cazierul 
privind integritatea profesională a agentului. Totodată, la 
angajare i se aduce la cunoştinţă, contra semnătură, posi-
bilitatea de a fi supuşi testului de integritate profesională de 
către testorul cNA (avizul de informare privind evaluarea 
integrităţii instituţionale).

Ulterior, pe parcursul activităţii în cadrul entităţii, an-
gajatul este informat cu referire la cadrul normativ privind 
testarea integrităţii profesionale, conflictele de interese, pro-
tecţia avertizorilor de integritate, regimul cadourilor sim-
bolice oferite cu prilejul anumitor acţiuni de protocol, răs-
punderea pentru săvârşirea actelor de corupţie şi a faptelor 
de comportament corupţional, etc.

de asemenea, în scopul prevenirii şi combaterii corupţi-
ei în autorităţile publice, prevenirii, identificării şi excluderii 
factorilor de risc, în temeiul dispoziţiilor Legii privind veri-
ficarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice nr. 271 
din 18.12.2008, este instituită comisia ministerului Apărării 
pentru a stabili compatibilitatea/incompatibilitatea titulari-
lor şi candidaţilor la funcţii publice, funcţii publice cu statut 
special cu interesele funcţiei din cadrul Armatei Naţionale.

intoleranţa faţă de corupţie presupune şi neadmiterea ca-
zurilor de conflict de interese, care  constituie situaţia în care 
angajatul Armatei Naţionale are un interes personal ce influ-

enţează, ar putea sau pare a influenţa exercitarea imparţială şi 
obiectivă a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce îi revin.

Un exemplu elocvent în acest sens ne poate servi cazul 
când  funcţionarul public îşi exercită atribuţiile cu încălca-
rea restricţiilor în ierarhia funcţiei publice.

deşi un conflict de interese nu înseamnă corupţie, exis-
tă o recunoaştere din ce în ce mai largă a faptului că apariţia 
unor conflicte între interesele personale şi obligaţiile publi-
ce ale funcţionarilor publici, dacă nu este tratată corespun-
zător, poate duce la un abuz în serviciu.

conflictele de interese constituie de multă vreme obiec-
tul unei politici specifice de prevenire a corupţiei, astfel, 
reglementarea regimului privind conflictul de interese re-
prezintă un element care face parte din procesul mai larg de 
detectare şi prevenire a corupţiei.

referitor la neadmiterea, cu bună ştiinţă, ca persoane-
le din subordine să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu 
fiind în situaţii de conflict de interese au fost informaţi atât 
conducătorii structurilor, cât şi angajaţii, precum şi acţiuni-
le acestora privind evitarea survenirii unui conflict de inte-
rese real ca efect al celui potenţial.

de asemenea, în vederea cultivării climatului de inte-
gritate instituţională, s-au dispus măsurile ce se impun în 
vederea informării/studierii de către angajaţii instituţiei de 
apărare a cadrului legal referitor la regimul juridic al cadou-
rilor. Agenţii publici ai ministerului Apărării şi Armatei Na-
ţionale cunosc despre faptul că le este interzis să solicite sau 
să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt 
avantaj, destinate personal sau familiei lui, dacă oferirea sau 
acordarea lor este legată, în mod direct sau indirect, de înde-
plinirea atribuţiilor de serviciu. interdicţia menţionată nu se 
aplică în privinţa cadourilor oferite din politeţe sau primite 
cu prilejul acţiunilor de protocol (cadouri admisibile).

Totuşi, dacă agentului public i se propune un cadou, 
serviciu, favor, invitaţie sau orice alt avantaj necuvenit, el 
va acţiona conform prevederilor legale şi anume: să refu-
ze cadoul; să se asigure cu martori, inclusiv dintre colegii 
de serviciu, după posibilitate; să raporteze imediat această 
tentativă autorităţii anticorupţie responsabile; să anunţe 
conducătorul entităţii publice; să transmită cadoul condu-

Armata Naţională 
nu tolerează corupţia!

cătorului entităţii publice în cazul oferirii cadoului fără 
ştirea sa (lăsat în birou, în anticameră etc.); să îşi exercite 
activitatea profesională în mod corespunzător, în special 
cea pentru care i s-a oferit cadoul.

de asemenea, cadrul normativ instituţional a fost 
corelat cu cel naţional inclusiv prin tratarea cazurilor de 
influenţă necorespunzătoare la care pot fi supuşi funcţi-
onarii instituţiei de apărare şi cine sunt consideraţi aver-
tizorii de integritate şi de ce măsuri de protecţie benefi-
ciază aceştia.

o pârghie importantă, din cadrul componentei edu-
caţionale şi de comunicare publică, de încurajare a de-
nunţării corupţiei, precum şi a neregulilor de serviciu, 
constituie asigurarea funcţionării sistemului de linii te-
lefonice anticorupţie.

În acest sens, în cadrul ministerului Apărării sunt in-
stituite:

- linia specializată anticorupţie - 022-232-806 - 
având drept scop recepţionarea informaţiei privind co-
miterea unor acte de corupţie, acte conexe corupţiei şi 
fapte de comportament corupţional de către agenţii pu-
blici (persoană încadrată într-o entitate publică şi care 

exercită o funcţie publică, o funcţie publică cu statut spe-
cial, o funcţie de demnitate publică, este angajată în cabi-
netul persoanei cu funcţie de demnitate publică sau pre-
stează servicii de interes public) din cadrul ministerului 
Apărării şi Armatei Naţionale (linie telefonică gestionată 
de către direcţia inspecţie generală (diG), apelurile fiind 
recepţionate inclusiv în afara orelor de serviciu);

- linia instituţională pentru informare - 022-252-009 - 
instituită în scopul sporirii transparenţei în funcţionarea 
ministerului Apărării, precum şi al conlucrării acestuia 
cu societatea civilă prin oferirea de informaţii ce ţin de 
propria activitate (linie telefonică gestionată de centru 
de comunicaţii şi informatică, apelurile fiind recepţionate 
în zilele de lucru, între orele 08.00-12.00 şi 13.00-17.00);

- telefonul de încredere al Ministerului Apărării 
din cadrul Comenduirii militare a Armatei Naţionale,   
022-238-412, unde apelurile vor fi recepţionate inclusiv 
în afara orelor de serviciu.

de asemenea, diG a aplicat „cererea de intervenţie a 
direcţiei inspecţie generală”.

“Egalitatea în faţa legii este un pilon al societăţilor democratice» 
Huguette Labelle 

Continuare în pag. 24
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reprezentanţi din instituţia militară -  
instruiţi conform Building Integrity  
Education &Training Plan118

8 traininguri, 
în ţară şi peste 
hotare

91 de apeluri la liniile telefonice anticorupţie 
din cadrul Ministerului Apărării

din efectivul Armatei Naţionale - 
instruiţi pe tematica 
anticorupţie 80%

Cursul „Asigurarea integrităţii 
instituţionale” elaborat și plasat pe 
platforma e-Learning ILIAS  
(http://ilias.academy.army.md/)

armata naţională nu tolereaZă corupţia!
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Prin prisma consolidării integrităţii, un deziderat im-
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referitor la activitatea agentului public, se consideră 
necesar de consemnat că procesul de recrutare şi promo-
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către testorul cNA (avizul de informare privind evaluarea 
integrităţii instituţionale).
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tecţia avertizorilor de integritate, regimul cadourilor sim-
bolice oferite cu prilejul anumitor acţiuni de protocol, răs-
punderea pentru săvârşirea actelor de corupţie şi a faptelor 
de comportament corupţional, etc.

de asemenea, în scopul prevenirii şi combaterii corupţi-
ei în autorităţile publice, prevenirii, identificării şi excluderii 
factorilor de risc, în temeiul dispoziţiilor Legii privind veri-
ficarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice nr. 271 
din 18.12.2008, este instituită comisia ministerului Apărării 
pentru a stabili compatibilitatea/incompatibilitatea titulari-
lor şi candidaţilor la funcţii publice, funcţii publice cu statut 
special cu interesele funcţiei din cadrul Armatei Naţionale.

intoleranţa faţă de corupţie presupune şi neadmiterea ca-
zurilor de conflict de interese, care  constituie situaţia în care 
angajatul Armatei Naţionale are un interes personal ce influ-

enţează, ar putea sau pare a influenţa exercitarea imparţială şi 
obiectivă a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce îi revin.

Un exemplu elocvent în acest sens ne poate servi cazul 
când  funcţionarul public îşi exercită atribuţiile cu încălca-
rea restricţiilor în ierarhia funcţiei publice.

deşi un conflict de interese nu înseamnă corupţie, exis-
tă o recunoaştere din ce în ce mai largă a faptului că apariţia 
unor conflicte între interesele personale şi obligaţiile publi-
ce ale funcţionarilor publici, dacă nu este tratată corespun-
zător, poate duce la un abuz în serviciu.

conflictele de interese constituie de multă vreme obiec-
tul unei politici specifice de prevenire a corupţiei, astfel, 
reglementarea regimului privind conflictul de interese re-
prezintă un element care face parte din procesul mai larg de 
detectare şi prevenire a corupţiei.

referitor la neadmiterea, cu bună ştiinţă, ca persoane-
le din subordine să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu 
fiind în situaţii de conflict de interese au fost informaţi atât 
conducătorii structurilor, cât şi angajaţii, precum şi acţiuni-
le acestora privind evitarea survenirii unui conflict de inte-
rese real ca efect al celui potenţial.

de asemenea, în vederea cultivării climatului de inte-
gritate instituţională, s-au dispus măsurile ce se impun în 
vederea informării/studierii de către angajaţii instituţiei de 
apărare a cadrului legal referitor la regimul juridic al cadou-
rilor. Agenţii publici ai ministerului Apărării şi Armatei Na-
ţionale cunosc despre faptul că le este interzis să solicite sau 
să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaţii sau orice alt 
avantaj, destinate personal sau familiei lui, dacă oferirea sau 
acordarea lor este legată, în mod direct sau indirect, de înde-
plinirea atribuţiilor de serviciu. interdicţia menţionată nu se 
aplică în privinţa cadourilor oferite din politeţe sau primite 
cu prilejul acţiunilor de protocol (cadouri admisibile).

Totuşi, dacă agentului public i se propune un cadou, 
serviciu, favor, invitaţie sau orice alt avantaj necuvenit, el 
va acţiona conform prevederilor legale şi anume: să refu-
ze cadoul; să se asigure cu martori, inclusiv dintre colegii 
de serviciu, după posibilitate; să raporteze imediat această 
tentativă autorităţii anticorupţie responsabile; să anunţe 
conducătorul entităţii publice; să transmită cadoul condu-

Armata Naţională 
nu tolerează corupţia!

cătorului entităţii publice în cazul oferirii cadoului fără 
ştirea sa (lăsat în birou, în anticameră etc.); să îşi exercite 
activitatea profesională în mod corespunzător, în special 
cea pentru care i s-a oferit cadoul.

de asemenea, cadrul normativ instituţional a fost 
corelat cu cel naţional inclusiv prin tratarea cazurilor de 
influenţă necorespunzătoare la care pot fi supuşi funcţi-
onarii instituţiei de apărare şi cine sunt consideraţi aver-
tizorii de integritate şi de ce măsuri de protecţie benefi-
ciază aceştia.

o pârghie importantă, din cadrul componentei edu-
caţionale şi de comunicare publică, de încurajare a de-
nunţării corupţiei, precum şi a neregulilor de serviciu, 
constituie asigurarea funcţionării sistemului de linii te-
lefonice anticorupţie.

În acest sens, în cadrul ministerului Apărării sunt in-
stituite:

- linia specializată anticorupţie - 022-232-806 - 
având drept scop recepţionarea informaţiei privind co-
miterea unor acte de corupţie, acte conexe corupţiei şi 
fapte de comportament corupţional de către agenţii pu-
blici (persoană încadrată într-o entitate publică şi care 

exercită o funcţie publică, o funcţie publică cu statut spe-
cial, o funcţie de demnitate publică, este angajată în cabi-
netul persoanei cu funcţie de demnitate publică sau pre-
stează servicii de interes public) din cadrul ministerului 
Apărării şi Armatei Naţionale (linie telefonică gestionată 
de către direcţia inspecţie generală (diG), apelurile fiind 
recepţionate inclusiv în afara orelor de serviciu);

- linia instituţională pentru informare - 022-252-009 - 
instituită în scopul sporirii transparenţei în funcţionarea 
ministerului Apărării, precum şi al conlucrării acestuia 
cu societatea civilă prin oferirea de informaţii ce ţin de 
propria activitate (linie telefonică gestionată de centru 
de comunicaţii şi informatică, apelurile fiind recepţionate 
în zilele de lucru, între orele 08.00-12.00 şi 13.00-17.00);

- telefonul de încredere al Ministerului Apărării 
din cadrul Comenduirii militare a Armatei Naţionale,   
022-238-412, unde apelurile vor fi recepţionate inclusiv 
în afara orelor de serviciu.

de asemenea, diG a aplicat „cererea de intervenţie a 
direcţiei inspecţie generală”.

“Egalitatea în faţa legii este un pilon al societăţilor democratice» 
Huguette Labelle 
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reprezentanţi din instituţia militară -  
instruiţi conform Building Integrity  
Education &Training Plan118

8 traininguri, 
în ţară şi peste 
hotare

91 de apeluri la liniile telefonice anticorupţie 
din cadrul Ministerului Apărării

din efectivul Armatei Naţionale - 
instruiţi pe tematica 
anticorupţie 80%

Cursul „Asigurarea integrităţii 
instituţionale” elaborat și plasat pe 
platforma e-Learning ILIAS  
(http://ilias.academy.army.md/)

armata naţională nu tolereaZă corupţia!
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 solicitarea menţionată reprezintă un formular electro-
nic, prin care denunţătorul/informatorul va avea posibilita-
tea de a înştiinţa în mod expres diG despre existenţa unor 
eventuale probleme de sistem, precum şi cele ce ţin de în-
călcarea drepturilor legale ale angajaţilor ministerului Apă-
rării şi membrilor familiilor lor. Expedierea solicitării de a 
interveni în vederea examinării unor probleme anume poa-
te fi realizată pe pagina web oficială a ministerului Apărării: 
http://www.army.md/ (localizată în partea de jos a paginii), 
sau adresa electronică: http://www.army.md/cidig/.

cultura integrităţii publice şi a climatului de toleranţă zero 
la acte de corupţie, asociate corupţiei şi a faptelor de compor-
tament corupţional poate fi cultivată doar dacă se face apel la 
demnitatea umană şi valorile morale unanim acceptate.

Pentru realizarea obiectivelor sus-menţionate, este nevoie 
de educaţie şi de instruire. În acest sens, ministerul Apărării 
întreprinde acţiuni concrete de instruire naţională în conlu-
crare cu centrul Naţional Anticorupţie în vederea asigurării 
instruirii efectivului ministerului Apărării/Armatei Naţiona-
le cu referire la rigorile de integritate instituţională, precum 
şi instruirea internaţională cu participarea activă în cadrul 
activităţilor de instruire (cursuri, seminare, conferinţe, etc.) 
oferite în cadrul Programului de consolidare a integrităţii în 
sectorul de securitate şi apărare building integrity. 

Astfel, pe parcursul primelor trei trimestre ale anului 
2018, direcţia inspecţie generală a desfăşurat un şir de şe-
dinţe pe tematica instruirii anticorupţie, în cadrul Planului 
perfecţionării profesionale a militarilor prin contract din 
cadrul organelor centrale de conducere militară în anul 
2018. Astfel, la 3 martie curent, în cadrul bazei militare de 
instruire a Armatei Naţionale, cu suportul reprezentantului 
centrului Naţional Anticorupţie, a avut loc Ziua unică de 
prevenire a corupţiei, şedinţă desfăşurată cu întregul efectiv 
al unităţii. Totodată, la 22 martie şi 26 aprilie curent, per-
sonalul militar din cadrul marelui stat major al Armatei 
Naţionale şi ministerului Apărării, a participat la şedinţele 
de instruire pe temele: ,,crearea climatului de integritate 
profesională şi instituţională” şi ,,Testarea integrităţii insti-
tuţionale”, organizate de către direcţia inspecţie generală 
a ministerului Apărării, în colaborare cu centrul Naţional 
Anticorupţie. Activităţile au avut ca scop informarea şi con-
solidarea cunoştinţelor funcţionarilor publici de conducere 
şi de execuţie referitor la crearea şi asigurarea climatului 
de integritate instituţională prin prisma testării integrităţii 
profesionale, evaluarea integrităţii instituţionale, regimul 
juridic al conflictelor de interese, protecţia avertizorilor 
de integritate, etc. În acest sens, pe pagina-web oficială, pe 
reţelele de socializare ale ministerului Apărării au fost pu-
blicate comunicate de presă, au fost distribuite fotografii şi 
informaţii cu privire la şedinţele de instruire desfăşurate în 
domeniul consolidării integrităţii.

Totodată, în condiţiile evoluţiei cooperării în cadrul 
programului bi şi în vederea aprofundării cunoştinţelor în 
domeniul consolidării integrităţii în instituţia de apărare, în 
perioada primelor 3 trimestre ale anului 2018, reprezentan-
ţii ministerului Apărării/Armatei Naţionale au participat 
în cadrul activităţilor de instruire bi, conform building in-
tegrity Education & Training Plan), la 8 cursuri/seminare/
conferinţe, desfăşurate atât în ţară, cât şi în străinătate, unde 
au fost instruite 118 persoane. 

În cadrul instruirilor, se abordează principiile de bază  
ale integrităţii, transparenţei şi responsabilităţii în gestio-
narea resurselor apărării, dar şi modalităţile de integrare a 
strategiilor de reducere a corupţiei, atât în management, cât 
şi în procedurile de achiziţii publice, etc. Formatul cursului 
include sesiuni plenare şi discuţii conduse de instructori şi 
experţi în materie de integritate.

Pentru trimestru iv-2018 sunt planificate şedinţe de 
instruire atât cu implicarea exponenţilor naţionali în lupta 
anticorupţie, cât şi internaţionali.

o altă acţiune care face parte din şirul măsurilor între-
prinse de ministerul Apărării în ceea ce priveşte facilitarea 
înţelegerii riscurilor de corupţie, impactul acestora în insti-
tuţia de apărare, precum şi identificarea acţiunilor practice 
în vederea consolidării integrităţii, creşterii transparenţei 
şi îmbunătăţirii responsabilităţii în sectorul de apărare este 
elaborarea unui curs de instruire online referitor la măsurile 
de asigurare a integrităţii instituţionale.

Astfel, apriori evaluării anuale a militarilor, a fost pla-
sat pe platforma de studii de la distanţă e-Learning iLiAs 
(http://ilias.academy.army.md/) cursul „Asigurarea integri-
tăţii instituţionale”. Acţiunea a fost dezvoltată pentru a creş-
te numărul de militari instruiţi în materie de integritate şi 
eficientizarea cultivării climatului de integritate. instruirea 
cuprinde partea teoretică şi un test de evaluare  a materialu-
lui însuşit, testul fiind succedat de un certificat de validitate. 
datorită conţinutului teoretic, cursul este online şi iniţial 
va fi destinat pentru militarii din conducerea ministerului 
Apărării/Armatei Naţionale/unităţilor (centrelor) militare.

Unul din obiectivele primordiale ale diG rămâne şi în 
continuare asigurarea integrităţii instituţionale în cadrul 
ministerului. Astfel, se va menţine participarea activă la 
implementarea documentelor de politici publice naţionale 
în materie de integritate, cât şi în cadrul proiectelor de inte-
gritate oferite de partenerii din străinătate. Totodată, se vor 
depune eforturi considerabile de a identifica noi acţiuni, ne-
cesare de întreprins, care vor facilita, într-un mod sau altul, 
lupta împotriva corupţiei.

Locotenent-colonel Ion ROTARU, 
Direcția Inspecție Generală

Continuare din pag. 23
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 solicitarea menţionată reprezintă un formular electro-
nic, prin care denunţătorul/informatorul va avea posibilita-
tea de a înştiinţa în mod expres diG despre existenţa unor 
eventuale probleme de sistem, precum şi cele ce ţin de în-
călcarea drepturilor legale ale angajaţilor ministerului Apă-
rării şi membrilor familiilor lor. Expedierea solicitării de a 
interveni în vederea examinării unor probleme anume poa-
te fi realizată pe pagina web oficială a ministerului Apărării: 
http://www.army.md/ (localizată în partea de jos a paginii), 
sau adresa electronică: http://www.army.md/cidig/.

cultura integrităţii publice şi a climatului de toleranţă zero 
la acte de corupţie, asociate corupţiei şi a faptelor de compor-
tament corupţional poate fi cultivată doar dacă se face apel la 
demnitatea umană şi valorile morale unanim acceptate.

Pentru realizarea obiectivelor sus-menţionate, este nevoie 
de educaţie şi de instruire. În acest sens, ministerul Apărării 
întreprinde acţiuni concrete de instruire naţională în conlu-
crare cu centrul Naţional Anticorupţie în vederea asigurării 
instruirii efectivului ministerului Apărării/Armatei Naţiona-
le cu referire la rigorile de integritate instituţională, precum 
şi instruirea internaţională cu participarea activă în cadrul 
activităţilor de instruire (cursuri, seminare, conferinţe, etc.) 
oferite în cadrul Programului de consolidare a integrităţii în 
sectorul de securitate şi apărare building integrity. 

Astfel, pe parcursul primelor trei trimestre ale anului 
2018, direcţia inspecţie generală a desfăşurat un şir de şe-
dinţe pe tematica instruirii anticorupţie, în cadrul Planului 
perfecţionării profesionale a militarilor prin contract din 
cadrul organelor centrale de conducere militară în anul 
2018. Astfel, la 3 martie curent, în cadrul bazei militare de 
instruire a Armatei Naţionale, cu suportul reprezentantului 
centrului Naţional Anticorupţie, a avut loc Ziua unică de 
prevenire a corupţiei, şedinţă desfăşurată cu întregul efectiv 
al unităţii. Totodată, la 22 martie şi 26 aprilie curent, per-
sonalul militar din cadrul marelui stat major al Armatei 
Naţionale şi ministerului Apărării, a participat la şedinţele 
de instruire pe temele: ,,crearea climatului de integritate 
profesională şi instituţională” şi ,,Testarea integrităţii insti-
tuţionale”, organizate de către direcţia inspecţie generală 
a ministerului Apărării, în colaborare cu centrul Naţional 
Anticorupţie. Activităţile au avut ca scop informarea şi con-
solidarea cunoştinţelor funcţionarilor publici de conducere 
şi de execuţie referitor la crearea şi asigurarea climatului 
de integritate instituţională prin prisma testării integrităţii 
profesionale, evaluarea integrităţii instituţionale, regimul 
juridic al conflictelor de interese, protecţia avertizorilor 
de integritate, etc. În acest sens, pe pagina-web oficială, pe 
reţelele de socializare ale ministerului Apărării au fost pu-
blicate comunicate de presă, au fost distribuite fotografii şi 
informaţii cu privire la şedinţele de instruire desfăşurate în 
domeniul consolidării integrităţii.

Totodată, în condiţiile evoluţiei cooperării în cadrul 
programului bi şi în vederea aprofundării cunoştinţelor în 
domeniul consolidării integrităţii în instituţia de apărare, în 
perioada primelor 3 trimestre ale anului 2018, reprezentan-
ţii ministerului Apărării/Armatei Naţionale au participat 
în cadrul activităţilor de instruire bi, conform building in-
tegrity Education & Training Plan), la 8 cursuri/seminare/
conferinţe, desfăşurate atât în ţară, cât şi în străinătate, unde 
au fost instruite 118 persoane. 

În cadrul instruirilor, se abordează principiile de bază  
ale integrităţii, transparenţei şi responsabilităţii în gestio-
narea resurselor apărării, dar şi modalităţile de integrare a 
strategiilor de reducere a corupţiei, atât în management, cât 
şi în procedurile de achiziţii publice, etc. Formatul cursului 
include sesiuni plenare şi discuţii conduse de instructori şi 
experţi în materie de integritate.

Pentru trimestru iv-2018 sunt planificate şedinţe de 
instruire atât cu implicarea exponenţilor naţionali în lupta 
anticorupţie, cât şi internaţionali.

o altă acţiune care face parte din şirul măsurilor între-
prinse de ministerul Apărării în ceea ce priveşte facilitarea 
înţelegerii riscurilor de corupţie, impactul acestora în insti-
tuţia de apărare, precum şi identificarea acţiunilor practice 
în vederea consolidării integrităţii, creşterii transparenţei 
şi îmbunătăţirii responsabilităţii în sectorul de apărare este 
elaborarea unui curs de instruire online referitor la măsurile 
de asigurare a integrităţii instituţionale.

Astfel, apriori evaluării anuale a militarilor, a fost pla-
sat pe platforma de studii de la distanţă e-Learning iLiAs 
(http://ilias.academy.army.md/) cursul „Asigurarea integri-
tăţii instituţionale”. Acţiunea a fost dezvoltată pentru a creş-
te numărul de militari instruiţi în materie de integritate şi 
eficientizarea cultivării climatului de integritate. instruirea 
cuprinde partea teoretică şi un test de evaluare  a materialu-
lui însuşit, testul fiind succedat de un certificat de validitate. 
datorită conţinutului teoretic, cursul este online şi iniţial 
va fi destinat pentru militarii din conducerea ministerului 
Apărării/Armatei Naţionale/unităţilor (centrelor) militare.

Unul din obiectivele primordiale ale diG rămâne şi în 
continuare asigurarea integrităţii instituţionale în cadrul 
ministerului. Astfel, se va menţine participarea activă la 
implementarea documentelor de politici publice naţionale 
în materie de integritate, cât şi în cadrul proiectelor de inte-
gritate oferite de partenerii din străinătate. Totodată, se vor 
depune eforturi considerabile de a identifica noi acţiuni, ne-
cesare de întreprins, care vor facilita, într-un mod sau altul, 
lupta împotriva corupţiei.

Locotenent-colonel Ion ROTARU, 
Direcția Inspecție Generală
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