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benefic de informaţii şi experţi, elaborării unor studii comparative şi promovării
politicilor regionale.

Studiile din cadrul proiectului “Evaluarea strategică a securităţii şi
apărării naţionale a Republicii Moldova” au fost finanţate de:
INIŢIATIVA CENTRELOR DE POLITICI PUBLICE A INSTITUTULUI PENTRU
O SOCIETATE DESCHISĂ, BUDAPESTA
FUNDAŢIA SOROS MOLDOVA
COMISIA EUROPEANĂ

Redactor ştiinţific
Dr. Viorel Cibotaru

Opiniile expuse în studii sunt în exclusivitate ale autorilor
şi nu reflectă neapărat poziţiile instituţiilor finanţatoare.

©Institutul de Politici Publice 2001

3
Institutul de Politici Publice
APĂRAREA ŞI SECURITATEA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI
ANUL 2001.

Ion Mastac
Conceptul securităţii naţionale a Moldovei pentru noul mileniu
În conformitate cu Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova din 27
august 1991 şi Decretele prezidenţiale din 3 septembrie 1991 "Cu privire la crearea
Forţelor Armate ale Republicii Moldova“ şi din 5 februarie 1992 “Cu privire la
reformarea Departamentului de Stat al Republicii Moldova în probleme militare în
Ministerul Apărării al Republicii Moldova” au fost create structuri specializate ale
statului de promovare a politicii militare, care ulterior au constituit baza formării
sistemului naţional de apărare.
Spre deosebire de alte foste republici unionale care aveau pe teritoriul lor
formaţiuni militare apte de luptă, ulterior transformate în forţe armate naţionale,
Moldova a primit sub jurisdicţia sa, în marea majoritate, unităţi militare, ale căror
cadre de ofiţeri şi plutonieri, în mare parte, au refuzat să depună jurămînt de credinţă
noului stat. Aceasta a dus la faptul că unităţile militare trecute sub jurisdicţia
Moldovei au fost inapte din punct de vedere al capacităţii de luptă, destinaţiei,
efectivului, structurii, locului de dislocare.
Armata Naţională a început să se formeze pe o temelie principial nouă, utilizînd
doar baza tehnico-militară a fostelor unităţi militare.
În această perioadă procesul creării forţelor armate şi a sistemului
naţional de apărare a decurs fără a avea la bază concepţii şi programe în
domeniul securităţii naţionale şi a construcţiei militare în stat, sistematizate şi
coordonate cu interesele fundamentale ale statului. Deciziile în problemele
construcţiei militare se elaborau de către Ministerul Apărării, ţinîndu-se cont de
viziunile şi conceptele proprii, fără participarea nemijlocită a organelor de
conducere şi administrare.
La 29 iulie 1994 a fost primită Constituţia Republicii Moldova în care a fost
proclamat constituţional statutul de neutralitate permanentă a ţării, iar în anul 1995 au
fost elaborate şi adoptate Concepţia Securităţii Naţionale şi Doctrina militară a
Republicii Moldova, ceea ce a însemnat includerea forţelor armate într-un cadru
constituţional adecvat.
Scopul principal al acestor acte legislative a fost legiferarea politicii militare
promovată de Republica Moldova, precum şi unificarea tuturor forţelor militare din
stat – Armata Naţională, Trupele de grăniceri şi Trupele de carabinieri într-un sistem
unic destinat asigurării securităţii naţionale.
Eforturile politico-militare ale ţării pe plan extern au fost determinate în
Concepţia politicii externe a Republicii Moldova, care a definit priorităţile,
principiile, direcţiile principale şi scopul strategic al acesteia şi anume - participarea
ţării la edificarea unei Europe noi, integrarea ca partener egal în noile structuri
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europene de securitate, crearea unui sistem de relaţii care va asigura stabilitate şi
perspectivă relaţiilor Moldovei cu alte state.
Scopul şi priorităţile politicii militare, măsurile şi acţiunile pentru realizarea lor
Scopul principal al politicii militare este asigurarea securităţii naţionale,
prevenirea războaielor şi conflictelor armate în ţară şi după hotarele ei prin mijloace
de drept internaţional.
Politica militară a Republicii Moldova, ca parte organică a politicii de stat este
fundamentată pe prevederile Constituţiei şi Doctrinei militare, bazată pe statutul de
neutralitate permanentă proclamată constituţional.
Consolidarea suveranităţii şi independenţei Republicii Moldova a fost şi este
în permanenţă însoţită de un şir de probleme generale, printre care una dintre cele mai
importante fiind asigurarea stabilităţii şi securităţii ţării.
Un aspect primordial al securităţii ţării o constituie securitatea militară, prin
care se înţelege garantarea statului de la un pericol militar intern şi extern prin
intermediul măsurilor şi acţiunilor ce ar asigura posibilitatea de a preîntîmpina şi
riposta o eventuală agresiune armată, ar preveni, localiza şi lichida conflicte militare
de orice gen la hotarele ei şi în interiorul ţării.
Securitatea militară se constituie în conformitate cu Constituţia şi legislaţia
Republicii Moldova, Concepţia politicii ei externe şi se bazează pe gătinţa populaţiei,
teritoriului, economiei naţionale, organelor de conducere ale statului, precum şi pe
capacitatea Forţelor Armate de a asigura apărarea armată a ţării, regimului ei
constituţional.
Măsurile şi acţiunile de bază întreprinse şi promovate de Republica Moldova
pentru asigurarea securităţii militare sînt identificate şi stabilite de Doctrina militară,
adoptată de Parlament la 6 iunie 1995.
Acest document prezintă un sistem de viziuni oficiale şi priorităţi ale statului
moldovenesc, conducerii acestuia asupra politicii militare sau politicii de securitate
promovate, metodele de asigurare a stabilităţii politico-militare a ţării, securităţii ei în
condiţiile construcţiei statalităţii proprii, noului raport de forţe pe arena internaţională.
Reieşind din cele menţionate, Doctrina proclamă priorităţile politicii militare a
statului, determină sistemul de măsuri în vederea asigurării securităţii militare la nivel
global, regional şi naţional. La baza acestor priorităţi se află statutul Republicii
Moldova ca stat neutru, aspiraţiile conducerii politice spre crearea unei lumi
nonviolente, a unor relaţii civilizate între state, încredere reciprocă şi colaborare.
O astfel de soluţionare a problemelor securităţii naţionale este o normă
obişnuită pentru orice stat democratic, nu contravine obligaţiunilor internaţionale ale
ţării noastre în vederea menţinerii păcii şi stabilităţii, corespunde normelor dreptului
internaţional şi Cărţii ONU.
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Toate aceste teze reflectă interesele de bază ale poporului şi statului şi
alcătuiesc aspectul politico-militar al Doctrinei.
Aspectul tehnico-militar determină bazele construcţiei militare ale Republicii
Moldova, caracterul posibil al acţiunilor militare, metodele de utilizare a Forţelor
Armate.
Se prevede, că organizarea militară a statului se va baza pe următoarele
principii:
1) existenţa infrastructurii militare necesare şi forţelor militare regulate, reduse
la număr, în perspectivă profesionale, înzestrarea şi pregătirea cărora vor fi
determinate de caracterul pericolului militar posibil. Ele nu vor depăşi, dar şi nu vor fi
mai mici de nivelul necesar pentru organizarea apărării efective a ţării;
2) existenţa rezervei de mobilizare ca parte componentă a Forţelor Armate şi a
sistemului organelor de conducere a lor;
3) orientarea defensivă a pregătirii şi utilizării Forţelor Armate, capacitatea
marilor unităţi şi unităţi militare de a soluţiona problemele de ofensivă în limitele
apărării necesare;
4) organizarea concomitentă a apărării teritoriale pe o parte sau întreg
teritoriul ţării;
5) utilizarea complexă a tuturor structurilor militare ale statului: Armatei
Naţionale, Trupelor de grăniceri şi Trupelor de carabinieri la ducerea acţiunilor de
luptă sub conducerea unică a Comandantului Suprem al Forţelor Armate – Preşedinte
al Republicii Moldova;
6) depolitizarea Forţelor Armate.
Astfel se prezintă asigurarea securităţii militare a ţării prin intermediul
combinării efective a componentului politico-militar în plan extern şi a celui tehnicomilitar în plan intern.
Documentul este destul de concret şi într-un mod concentrat prevede practic
toate direcţiile de activitate a Forţelor Armate. Desigur că fiecare din aceste prevederi
necesită o interpretare corectă din partea autorităţilor şi persoanelor cu funcţii de
răspundere atît din cadrul armatei, cît şi în general din stat, angajaţi în asigurarea
securităţii militare a ţării.
În Dispoziţiile generale ale Doctrinei militare se afirmă că ea este determinată
de politica internă şi externă a statului, de neutralitatea permanentă proclamată
constituţional, poartă un caracter exclusiv defensiv şi are la bază următoarele
priorităţi:
- în domeniul politic - soluţionarea paşnică a contradicţiilor apărute între state
şi excluderea confruntării militare prin eforturile colective ale ţărilor, pornind de la
principiile şi normele dreptului internaţional; stabilirea relaţiilor politice, economice şi
militare, care exclud lezarea suveranităţii şi independenţei statului;
- în domeniul militar - menţinerea capacităţii de apărare a statului la nivelul
care asigură securitatea militară, întărirea măsurilor de credibilitate, extinderea
colaborării militare reciproc avantajoase bazate pe principiile respectării suveranităţii,
independenţei şi neamestecului în afacerile interne ale altor state (de menţionat, că în
condiţiile realităţilor actuale orice colaborare între state îşi pierde esenţial din
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eficacitate dacă nu este însoţită şi de o colaborare activă în domeniul militar. De altfel,
nu se mai socoate nimeni cu noi, umblînd cu torba prin lume).
În Doctrină sînt identificate măsurile de bază care vor fi întreprinse de stat în
scopul atingerii priorităţilor date la nivel global, regional şi naţional, şi anume:
1) la nivel global - participarea la activitatea comunităţii mondiale în vederea
prevenirii războaielor şi conflictelor armate şi soluţionării paşnice a problemelor
litigioase, crearea condiţiilor care, în cazul unui pericol militar extern, vor asigura
realizarea dreptului republicii la asistenţa organizaţiilor internaţionale; participarea
activă la edificarea sistemului internaţional unic de securitate (ONU, Consiliul
Europei, OSCE, Consiliul Parteneriatului Euro-Atlantic, PpP etc.);
2) la nivel regional - stabilirea relaţiilor prieteneşti bilaterale şi multilaterale cu
statele din regiune, care vor asigura un nivel înalt de încredere reciprocă şi
transparenţă în domeniul militar (9 Acorduri de colaborare militară bilaterală:
România, Ucraina, Bielarus, Bulgaria, Ungaria, Federaţia Rusă, Polonia, Franţa, SUA.
Intenţia exprimată de către Preşedintele Petru Lucinschi la Saraevo de a adera la
pactul de stabilitate din Balcani etc.);
3) la nivel naţional - crearea unui potenţial militar suficient pentru asigurarea
securităţii militare a statului.
În fine, aspectul politico-militar al Doctrinei defineşte anumite acţiuni
concrete în vederea realizării măsurilor politico-militare propuse, prin care Republica
Moldova:
- nicicînd nu va începe prima acţiuni militare contra altor state;
- nu înaintează pretenţii teritoriale altor state;
- nu acceptă nici un fel de pretenţii teritoriale faţă de sine;
- nu consideră nici un stat drept inamic al său;
- asigură securitatea sa militară fără a cauza prejudiciu securităţii altor state;
- nu admite folosirea teritoriului propriu pentru acţiuni agresive contra altor
state şi pentru dislocarea trupelor străine, cu excepţia cazurilor prevăzute de
acordurile internaţionale privitor la dislocarea contingentelor forţelor pacificatoare;
- nu admite dislocarea, tranzitarea şi depozitarea pe teritoriul său a mijloacelor
de distrugere în masă care aparţin altor state;
- nu produce, nu păstrează şi nu va procura arme de nimicire în masă;
- acceptă numai acele feluri de activităţi militare, armamente, tehnologii
militare care nu pun în pericol echilibrul ecologic.
Astfel, Doctrina militară în partea ce determină priorităţile, măsurile şi
acţiunile statului în plan politico-militar, armonios se include în setul de legi şi acte
normative fundamentale ce identifică tendinţa Republicii Moldova spre construcţia
unei societăţi civilizate, democratice şi nonviolente, tendinţa de a respecta întocmai
obligaţiunile conform Dreptului Internaţional, de a promova politica de pace şi
colaborare în plan extern.
Analizînd problemele actuale a construcţiei militare şi elaborării direcţiilor de
baza a reformei militare, apare problema suficienţei raţionale de apărare. Această
problemă are o importanţă deosebită în condiţiile actuale, la etapa reformelor socialeconomice din statul nostru.
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Problema dată se evidenţiază în procesul motivării (argumentării) bugetului
militar, în special articolele privind cheltuielile pentru întreţinerea Armatei Naţionale.
De aici porneşte determinarea capacităţii credibile de apărare, aprecierea şi
realizarea suficienţei acesteia, dat fiind faptul că componentele respective sînt de bază
în ce priveşte formarea structurii organizaţiei militare a statului şi a forţelor sale
armate, înzestrarea lor, caracterul folosirii, cantitatea armamentului şi tehnicii
militare, efectivul şi cheltuielile pentru întreţinere.
În varianta clasică - suficienţa de apărare este înţeleasă ca o stare a forţelor
armate care asigură respingerea agresiunii posibile prin acţiuni de apărare şi în acelaşi
timp nu permite desfăşurarea operaţiunilor ofensive de anvergură.
Ca regulă, suficienţa de apărare este examinată de pe poziţie de egalitate a
forţelor militare şi a posibilităţilor părţilor, dar în acelaşi timp suficienţa de apărare
poate exista şi în condiţii de inegalitate a forţelor părţilor, dacă este asigurată o aşa
corelaţie a acestora, cînd agresorul potenţial nu este în stare să depăşească apărarea
(poziţiile) părţii adverse.
Doctrina militară determină sarcinile de bază care le îndeplineşte Armata
Naţională:
- apărarea suveranităţii, independenţei, integrităţii teritoriale şi altor
interese vitale ale ţării;
- localizarea şi lichidarea conflictelor armate, precum şi a oricăror
altor acte de violenţă militară în
interiorul ţării;
- asigurarea neutralităţii ţării.
Structura oricărei armate este determinată nu numai de posibilităţile
economico-financiare ale statului. Ea este determinată de necesităţile de apărare ale
statului, adică trebuie să asigure gătinţa armatei de a contracara pericolele militare
posibile. Aceste pericole posibile sunt expuse în Doctrina militară şi sînt următoarele:
- pretenţii teritoriale ale altor state;
- încercările de amestec în
treburile interne ale republicii, de
destabilizare a situaţiei politice interne;
- dislocarea pe teritoriul republicii a trupelor străine;
- activitatea organizaţiilor separatiste, orientate spre
subminarea
integrităţii teritoriale a republicii cu folosirea forţei armate;
- existenţa formaţiunilor militare ilegale
(de remarcat, că în afară de primul pericol toate celelalte sunt pentru noi realităţi
destul de dure. Să nu uităm şi de faptul că ţara noastră este plasată în acest focar
sîngeros, “triunghi al Bermudelor” – Balcani-Caucaz-Orientul Apropiat).
Deci, anume toţi aceşti factori influenţează în măsură hotărîtoare structura
armatei: efectivele, categoriile de arme, unităţile militare de luptă, de asigurare etc.
Să pornim de la una din cele mai complicate şi acute probleme ce o
avem în ţară în prezent – raioanele de Est.
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Pe teritoriul republicii sunt dislocate unităţi ale Grupului operativ de trupe
ruseşti cu un efectiv de aproximativ 2600 militari, ce au în dotare un potenţial
militar considerabil.
Unităţile militare şi formaţiunile paramilitare ale administraţiei de la Tiraspol.
În prezent aceste formaţiuni sînt constituite din patru brigăzi de puşcaşi, un
batalion de tancuri, un regiment de artilerie, alte subunităţi, inclusiv formaţiunile
de cazaci etc. (Total efectiv - pînă la 7500 militari).
După cum se vede, e o forţă destul de impunătoare, care-şi majorează
permanent capacitatea de luptă şi care nu este controlată şi influenţată în nici un mod
de autorităţile constituţionale ale republicii.
Avînd în vedere cele expuse, Armata Naţională se prezintă ca un factor
stabilizator şi forţă de descurajare pentru trupele armate menţionate.
Statutul de neutralitate permanentă prevede abţinerea ţării de la aderarea la
blocuri sau alianţe militare. Totodată, se ştie că fiecare stat – şi mic, şi mare, poartă o
anumită responsabilitate privitor la menţinerea stabilităţii şi securităţii, atît proprii, cît
şi internaţionale, regionale etc. Dar avînd în vedere că armata este element de bază în
menţinerea stabilităţii şi securităţii ţărilor, cu atît mai mult creşte responsabilitatea
statelor neutre pentru întreţinerea trupelor militare proprii în scopul asigurării
statutului lor de neutralitate.
Elveţia, ţară neutră, ocupă primul loc în lume după cheltuielile militare pe
cap de locuitor (circa 700 dolari SUA anual); Finlanda, avînd o populaţie de 5,1 mln
oameni, deţine o armată de 33 mii militari; Suedia, cu o populaţie de 8,8 mln oameni,
deţine o armată de 63 mii militari etc.
Toate aceste armate sînt bine organizate, dotate, pregătite şi constituie un
obiect de atenţie deosebită din partea populaţiei şi conducerii statelor respective.
Republica Moldova va fi recunoscută în plan internaţional ca stat cu statut de
neutralitate permanentă numai în cazul, în care va fi capabilă să-şi asigure apărarea
armată cu forţe proprii, suveranitatea, independenţa şi integritatea sa teritorială.
Cei care zic că armata e o povară pentru societate pur şi simplu nu cunosc
lucrurile.
Exemplu: Costa-Rica, ţară din America Latină (printre altele, comparativă ca
teritoriu şi populaţie cu Republica Moldova), din 1949 nu dispune de propriile Forţe
Armate, dar securitatea ei este garantată printr-un acord special cu Statele Unite ale
Americii. Dar aceasta nu înseamnă că ea nu plăteşte pentru propria securitate. Anual
în domeniul de apărare sînt investite 0,6% din produsul intern brut, adică mai mult
decît ne costă pe noi întreţinerea armatei (la noi – 0,5% din PIB).
Tindem să creăm o armată modernă, redusă la număr, bine pregătită şi
înzestrată. Noi avem nevoie de o armată care ar fi capabilă de a-şi îndeplini cu cinste
funcţiile şi în acelaşi timp nu ar fi costisitoare pentru ţara noastră.
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Astfel, nu mai poate fi pusă la îndoială necesitatea armatei: ea a devenit acel
atribut al statului, care de rînd cu structurile politice şi diplomatice are sarcina de a
asigura prevenirea oricărui tip de confruntare armată, iar în cazul apariţiei unui
asemenea conflict, de menţinut situaţia la un astfel de nivel, ca să nu fie admisă
transformarea lui în acţiuni militare de amploare.
Starea de pregătire în vederea luptei determină gradul de pregătire a organelor
de conducere şi a trupelor pentru îndeplinirea misiunilor conform destinaţiei.
În activitatea sa cotidiană unităţile militare şi instituţiile Ministerului apărării
se află în starea de pregătire în vederea luptei PERMAMENTĂ. Această stare prevede
că organele de conducere şi trupele desfăşurînd măsurile de pregătire de luptă,
mobilizare şi operativă (operativ-tactică) sînt gata de a desfăşura un şir de activităţi
orientate spre pregătirea lor (la anumit nivel) pentru îndeplinirea misiunilor de luptă.
Starea de pregătire în vederea luptei a trupelor depinde de mai mulţi factori,
principali dintre care sînt:
! completarea cu efectiv, armament şi tehnică;
! starea armamentului şi tehnicii;
! asigurarea cu muniţii, combustibil şi alte mijloace tehnico-materiale
(materiale de război);
! capacitatea comandantului, ofiţerilor comandamentului şi statului major de
a conduce trupele în procesul pregătirii şi ducerii acţiunilor de luptă;
! starea sistemului de conducere a trupelor (subunităţilor) din subordine;
! pregătirea efectivului pentru ducerea acţiunilor de luptă;
! cunoaşterea de către comandanţii de toate nivelurile a misiunilor de luptă;
! capacitatea efectivului de a executa misiunile de trecere a unităţii
(subunităţii) în diferite stări ale capacităţii de luptă.
Toţi aceşti factori sînt interdependenţi unul de altul şi nerespectarea unui din ei
scade brusc (sau chiar face imposibilă) capacitatea unităţilor (subunităţilor) de a
îndeplini misiuni de luptă.
Armata Naţională ca element de bază al Forţelor Armate ale Republicii
Moldova, în structura sa actuală este menită să asigure securitatea militară a statului în
condiţiile real existente. Atît structura, cît şi sistemul de pregătire a Armatei Naţionale
sînt determinate de pericolele real existente expuse în Doctrina militară.
În foarte multe armate ale lumii se menţin în capacitatea permanentă pentru a
executa misiunile de luptă doar o parte din unităţile militare. Celelalte unităţi se
menţin în starea, ce asigură pregătirea lor pentru îndeplinirea misiunilor de luptă în
termeni destul de mari – cîteva zile.
În Armata Naţională ideea de a menţine o parte din forţe în starea ce asigură
pregătirea lor, în termeni destul de mici (cîteva ore), pentru îndeplinirea misiunilor de
luptă şi de acordare a ajutorului necesar populaţiei în caz de calamităţi naturale şi
avarii tehnogene, este practic realizată. Prin directivele respective sunt stabilite
unităţile, subunităţile şi sunt determinate activităţile ce asigură pregătirea lor pentru
îndeplinirea misiunilor.
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Unităţile şi subunităţile Armatei Naţionale cu capacitatea de luptă permanentă şi
sunt acele forţe, care primele vor fi întrebuinţate în caz de apariţie a unui conflict
intern de mare amploare sau a unei situaţii de conflict la frontieră.
Doctrina Militară prevede că unităţile şi subunităţile Armatei Naţionale pot fi
implicate în susţinerea Trupelor de grăniceri şi carabinieri pentru întărirea pazei
(apărării)
frontierei de stat, protecţia populaţiei de la acţiuni violente cu
întrebuinţarea armelor, în localizarea şi blocarea raioanelor de conflict, paza şi
apărarea obiectivelor de mare importantă, cît şi pentru acordarea sprijinului necesar
structurilor de protecţie civila în condiţiile stabilite de legislaţie.
Bineînţeles, că Armata Naţională va fi implicată pentru a susţine Trupele de
carabinieri şi grăniceri doar în cazurile, cînd Ministerul Afacerilor Interne şi
Departamentul trupelor de grăniceri nu vor fi în stare de a stabiliza situaţia (a aplana
conflictul) cu forţele proprii.
Gradul de implicare a Armatei Naţionale în aplanarea
conflictelor
interne necesită a fi foarte bine determinat din punct de vedere juridic: ce
misiuni are în asemenea cazuri armata, ce împuternicii are Ministerul Apărării,
Marele Stat Major, comandanţii respectivi, care sunt restricţiile în acţiunile
subunităţilor, ce relaţii se stabilesc cu organele puterii publice locale etc.
De regulă, armata execută m conflicte interne următoarele misiuni:
• blocarea raionului de conflict şi nimicirea formaţiunilor militare sau
paramilitare înarmate cu armament greu (maşini de luptă blindate, piese de
artilerie etc.);
• paza şi apărarea obiectivelor de importantă majoră (apeducte, poduri, de
comunicaţii, depozite etc.);
• participarea, în comun cu reprezentanţi Ministerului Afacerilor Interne, la
patrularea raioanelor unde pot acţiona grupe înarmate (extremiste etc.);
• executarea altor misiuni, inclusiv de asigurare a acţiunilor Trupelor de
carabinieri şi grăniceri.
Este clar, că Armata Naţională nu poate fi implicată cu toată forţa disponibilă
(în componentă deplină) pentru aplanarea unui conflict intern, cînd există şi alte
pericole militare.
Implicarea Armatei Naţionale cu o mare parte din forte într-un conflict intern
poate avea următoarele consecinţe:
! Armata Naţională implicînd forţele pentru executarea misiunilor specifice
trupelor şi formaţiunilor de interne îşi pierde treptat capacitatea de a
riposta unor pericole militare;
! în condiţii cînd armata va executa cu preponderenţă misiuni specifice
structurilor de poliţie apare pericolul iminent de pierdere a autorităţii în
faţa societăţii;
! utilizarea resurselor Armatei Naţionale pentru acţiuni specifice altor
structuri va aduce la diminuarea capacităţii trupelor de a îndeplini
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misiunile specifice de luptă (de distrugere a obiectelor blindate, de a nimici
cu foc obiecte fortificate tec.).
Pentru a-şi menţine o înaltă capacitate de luptă şi a fi gata în orice condiţii de a
îndeplini misiunile de apărare a ţării, Armata Naţională poate fi implicată în aplanarea
unui conflict intern, menţinîndu-şi şi autoritatea în faţa societăţii, executînd doar acele
misiuni, pe care nu le pot executa alte forţe, componente ale sistemului de securitate a
statului.
Cu referinţă la stările “de urgenta”, “de asediu” şi “de război” este necesar de
menţionat următoarele. La introducerea (declararea) stării “de urgenta” Armata
Naţională poate participa doar la executarea misiunilor orientate spre susţinerea
forţelor Ministerului Afacerilor Interne sau a formaţiunilor protecţiei civile. La starea
de urgenţă armata trebuie să-şi menţină şi capacitatea de a interveni în contracararea
unor pericole militare cu unităţile şi subunităţile cu capacitatea de luptă permanentă,
desfăşurate conform statelor de organizare pe timp de pace.
La declararea stării “de asediu” Armata Naţională va începe (sau poate începe)
executarea măsurilor de mobilizare (trecerea unităţilor militare la statele de război,
formarea noilor unităţi etc.). Această stare va fi declarată la apariţia unui conflict
militar, declanşarea căruia nu poate fi stopată cu forţele Ministerului Afacerilor
Interne. În asemenea situaţie unităţile şi subunităţile cu capacitatea de luptă
permanentă vor fi implicate în misiuni orientate spre asigurarea acoperirii (protecţiei)
mobilizării Armatei Naţionale. Implicarea unităţilor Armatei Naţionale pentru
executarea activităţilor cu caracter specific trupelor de interne nu va fi posibilă.
La declararea stării “de război” Armata Naţională practic cu toate forţele sale
(inclusiv şi cu cele formate conform planului de mobilizare) va executa misiuni de
luptă întru apărarea ţării. Doar o parte din forte şi anume batalioanele de apărare
teritorială vor executa misiuni similare misiunilor executate de trupele de interne
(paza obiectivelor importante din teritoriu, lupta cu grupe mici de cercetare - diversii,
asigurarea menţinerii restricţiilor stabilite de starea “de război” ş.a.).
Participarea unităţilor Armatei Naţionale la operaţiuni de menţinere a
păcii.
Practica mondială demonstrează că unităţi speciale pentru participarea la
operaţiuni de menţinere a păcii, ca atare, nu se formează. De regulă, din cadrul
Forţelor Armate (armatei) se determină unităţi (ori subunităţi) care concomitent cu
pregătirea de luptă de bază (specifică acestora), pregătesc şi după programe speciale
pentru participarea la operaţiuni de menţinere a păcii.
Din aceste unităţii (subunităţii) pot fi formate contingente naţionale mari care,
la rîndul lor, se includ în contingente multinaţionale (de exemplu, în Bosnia şi
Herţegovina, Cosovo sau în Forţele de menţinere a păcii din zona de securitate din
raioanele de est ale Republicii Moldova).
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Aceste contingente multinaţionale pot fi formate nu numai nemijlocit pentru
operaţiunea concretă, ci şi din timp (de exemplu, contingentul de menţinere a păcii a
ţărilor Balcanice - Turcia, Bulgaria, România ş.a.).
In practica internaţională sunt frecvente cazurile cînd ţările vecine formează
batalioane mixte (bipartite) de menţinere a păcii. Asemenea batalioane au format
România şi Ungaria, Ucraina şi Polonia. Ţările baltice (Estonia, Letonia şi Lituania)
au format un batalion tripartit de menţinere a păcii - aşa numitul batalion baltic
(Baltbat).
Pregătirea şi asigurarea fiecărei părţi a batalionului format de două ori trei ţări
este de răspundere naţională (a fiecărei ţări). Comanda (conducerea) batalionului se
execută după principiul de alternare (1 an comandantul este dintr-o ţară, şeful de stat
major din alta, apoi se schimbă - comandantul din a doua ţară, şeful de stat major din
prima). Aplicaţiile comune se desfăşoară de asemenea după principiul de alternare:
un an într-o ţară, în alt an - în cealaltă.
Participarea unităţilor de menţinere a păcii la operaţiuni reale este determinată
de legislaţia ţârii respective, iar întrebuinţarea forţelor în operaţiunea concretă este
determinată de mandatul forţelor de menţinere a păcii stabilit de Organizaţia
Naţiunilor Unite ori altă structură internaţională (OSCE, de exemplu).
Determinarea unităţilor (subunităţilor) pentru participarea la operaţiuni de
menţinere a păcii nu exclude implicarea acestora, în caz de necesitate, la acţiuni de
apărare a propriei ţări.
Suma bugetului anual alocată Ministerului Apărării se egalizează aproximativ
cu suma pensiilor pentru o lună de zile a tuturor pensionarilor din republică. În
bugetul de stat pe anul 1999 pentru necesităţile de apărare au fost alocate mai puţin de
50 la sută din cerinţele reale.
Conform Legii bugetului pe anul 1999 Ministerului Apărării i-au fost
preconizate 50 mln lei. Analiza dinamicii cheltuielilor pentru întreţinerea Armatei
Naţionale în raport cu Produsul intern brut reflectă scăderea de la 0,9% în anul 1995
pînă la 0,5% în anul 1999.
În ţările cu un număr de populaţie identic cu cel al Republicii
Moldova, cheltuielile pentru întreţinerea armatei în raport cu Produsul intern brut
constituie: Dania - 1,8%; Norvegia – 2,7%; Lituania – 3,0%; Armenia – 3,6%;
Turkmenistan – 4,0%.
De menţionat faptul că dacă în decursul anilor 1992-1996 Ministerul Apărării
era impus să se împace cu indicii nesatisfăcători vizînd întreţinerea armatei, în prezent
principiul de restanţă aplicat anterior nu este fondat cel puţin din motivul că resursele
materiale avute în rezervă practic s-au epuizat. Armata Naţională a existat datorită
rezervelor de echipament, produse alimentare, carburanţi şi lubrifianţi, piese de
schimb şi medicamente moştenite de la fosta Armată Sovietică. Tehnica care a fost
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trecută sub jurisdicţia Republicii Moldova era relativ funcţională. Ofiţerii şi
plutonierii continuau să poarte echipament sovietic. Fondul de cazare nu necesita
reparaţii urgente. Actualmente, aceste rezerve s-au consumat completamente şi este
necesar de a aprecia volumul real al bugetului Ministerului Apărării.
Pentru încadrarea în bugetul actual al Armatei Naţionale este necesară o
reducere considerabilă a efectivului Armatei Naţionale şi, în primul rînd, a corpului de
ofiţeri şi plutonieri. În situaţia dată este rezonabilă întrebarea “Ce drept moral avem
noi astăzi de a arunca în vîltoarea vieţii civile ofiţeri cu un înalt grad de profesionism,
care au fost chemaţi în ţară pentru a crea Armata Naţională, promiţăndu-li-se condiţii
normale de viaţă şi activitate?”. O bună parte din aceşti ofiţeri trăiesc în condiţii
insuportabile, fără salariu la timp, fără apartamente etc. (unii, fiind disponibilizaţi,
pleacă din armată cu ură faţă de stat, care nu le-a asigurat o viaţă cît de cît decentă).
Concedierea unui ofiţer astăzi va costa statul circa 10-12 mii lei. Reîncadrarea
lui în viitor va costa cu mult mai mult.
Armata Naţională în timpul de faţă dispune de un şir de garnizoane înzestrate
cu o cantitate mare de tehnică militară. Reducerea şi concedierea nechibzuită, masivă
a personalului militar în aceste condiţii ar însemna lăsarea în voia soartei a acestei
cantităţi enorme de tehnică militară, care ulterior va fi sustrasă, cauzînd ţării prejudicii
colosale.
Apropo, reducerea efectivului Armatei Naţionale nu aduce mari efecte
economice, deoarece mult mai costisitoare sînt articolele de întreţinere a tehnicii şi
armamentului, procurarea pieselor de rezervă, deservirea tehnică etc. Reducerea
efectivului cu 1000 ostaşi aduce la micşorarea cheltuielilor directe la buget numai cu
4-5%.
Reieşind din cele expuse, reforma în Armata Naţională poate fi efectuată într-o
perioadă mai îndelungată, pe etape, făcînd tot posibilul pentru a păstra în continuare
capacitatea de luptă, corpul de ofiţeri şi tehnica militară.
Reforma în Armata Naţională deja se desfăşoară. De către Parlamentul ţării a
fost adoptat personalul-limită al Armatei Naţionale (8500 militari şi 2400 civili).
Se prevede că unităţile militare vor fi dislocate în cinci tabere militare de bază:
Bălţi, Mărculeşti, Cahul, Chişinău, Dănceni.
Cît costă anual brigăzile Armatei Naţionale (reieşind din posibilităţile reale ale
bugetului militar actual)?
Brigada aviaţie
- 8,5 mln lei;
Brigada artilerie
- 6,5 mln lei;
Celelalte 4 brigăzi
- aproximativ cîte 7 mln lei.
Efectuarea acestor reformări (restructurări) necesită mijloace bugetare
suplimentare pentru redislocarea tehnicii şi conservarea ei, transferul şi reangajarea
personalului militar. Suma constituie circa 10 mln lei. Totodată, e de menţionat că
Armata Naţională va preda statului taberele militare eliberate, valoarea totală a cărora
estimează la circa 20 mln lei.
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În asigurarea tehnico-materială au fost stabilite priorităţi în încheierea
contractelor de livrare a bunurilor materiale Armatei Naţionale pentru producătorii
autohtoni.
În decursul anilor 1997-2001 Armata Naţională este aprovizionată
completamente cu echipament produs în ţară (cu excepţia bocancilor pentru ofiţeri
(1999) – din SUA).
Lipsa mijloacelor financiare nu ne-a permis să procurăm cantităţile
necesare de carburanţi, ceia ce se reflectă într-o mare măsură asupra îndeplinirii
calitative a măsurilor pregătirii de luptă a efectivului Armatei Naţionale.
Tot din această cauză în iarna trecută nu s-au procurat cărbuni pentru
unităţile militare, impunîndu-ne să folosim toate rezervele din stocul intangibil al
Armatei Naţionale.
Aprovizionarea medicală asigurată la un nivel de 25-30% din necesităţile reale.
Din necesităţile stringente de 6 mln lei, serviciul medical a primit în anul 2000
doar 910 mii lei.
Lipsa mijloacelor financiare a cauzat formarea unor datorii creditoare
enorme faţă de agenţii economici - circa 23 mln lei plus 9 mln lei - datorii la
salariu.
Raţia alimentară zilnică a unui soldat - 6 lei 10 bani. În armată îşi satisfac
serviciul actualmente 5800 soldaţi. Deci, în decurs de un an sînt necesare 13 mln lei,
dar armata a primit în anul 2000 pentru alimentaţia efectivului doar 6 mln lei.
Începînd cu 1999 majoritatea bunurilor materiale pentru necesităţile Armatei
Naţionale sînt procurate prin coordonarea cu Agenţia Naţională de achiziţii publice
prin desfăşurarea diferitor concursuri, tendere. Însă, datorită faptului că Ministerul
Finanţelor nu-şi asumă garanţiile de plată a mărfurilor livrate de furnizori, majoritatea
agenţilor economici refuză să participe la aceste concursuri.
Una din soluţii de rezolvare a problemelor: de a reduce considerabil numărul
agenţilor economici de la cîteva sute la cîteva zeci. Astfel, ar fi posibil de a încheia
contracte stabile pe cîţiva ani cu întreprinderi producătoare din ţară cu condiţia de a le
acorda acestora unele înlesniri, credite preferenţiabile, scutiri de TVA etc. În acest
caz, ele ar putea elibera produse în datorie. Plus la toate, şi serviciul de audit al
Ministerului Finanţelor ar putea mai uşor să ţină sub control condiţiile de livrare şi
preţurile doar pe 15-20 contracte.
Astăzi Ministerul Apărării este în permanentă căutare a posibilităţilor de
ameliorare a situaţiei create. Este pusă sarcina de a folosi la maximum posibilităţile
interne, cum ar fi: potenţialul material exprimat în depozitele de carburanţi, de
cărbuni, depozitele alimentare şi de păstrare a materialelor de construcţie.
Starea tehnică a armamentului şi tehnicii militare este unul din criteriile de
bază, care determină starea de pregătire în vederea luptei a Armatei Naţionale şi
statului în general.
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Analiza stării armamentului arată, că în prezent în Armata Naţională se află în
dotare mai mult de 50% de tehnică învechită din punct de vedere moral şi tehnic. O
situaţie critică s-a creat în problemele de exploatare şi întreţinere a armamentului şi
tehnicii militare în stare de pregătire în vederea luptei, efectuarea asistenţei tehnice şi
reparaţiei. În perioada 1992-1999 n-au fost alocate mijloace băneşti pentru
achiziţionarea noilor tipuri de armament în schimbul celor învechite.
Din cauza lipsei carburanţilor-lubrifianţilor necesari, completelor (loturilor) de
piese de schimb, scule şi accesorii individuale şi de grup, nivelul extrem de redus al
asigurării metrologice toate categoriile de asistenţă tehnică se desfăşoară sub nivel şi
nu în deplină măsură. Reparaţia capitală a mijloacelor antiaeriene, pieselor de artilerie
şi tehnicii de tancuri şi blindate nu se efectuează, iar termenul lor de exploatare a
expirat în 1995-1996.
Armamentul şi tehnica constituie o mare bogăţie a statului, necesitînd o
atitudine grijulie în permanenţă.
Întreţinerea tehnicii în perioada 1992-1996 a fost efectuată din contul
rezervelor rămase de la Armata Sovietică, care actualmente au epuizat.
Reforma militară, concepută ca reforma unei structuri integrale, compuse din
trei părţi componente ale Forţelor Armate: Armata Naţională, Trupele de grăniceri şi
Trupele de carabinieri, în ultimii doi ani şi-a încetinit mersul. Practic doar Ministerul
Apărării a întreprins un şir de măsuri de reformare a Armatei Naţionale, orientate spre
realizarea scopului principal al reformei – reducerea cheltuielilor necesare pentru
întreţinerea şi pregătirea armatei. Ideea principală a reformei – reducerea acelor
structuri ale Forţelor Armate ce se dublează sau acţionează insuficient nu se
realizează.
Spre exemplu, Ministerul Afacerilor Interne, în afară de Trupele de carabinieri
cu un efectiv de aproximativ 5500 militari, are în structurile sale: brigada de poliţie cu
destinaţie specială, regimentul de patrulare şi pază “Scut”, alte unităţi şi subunităţi de
poliţie. Evident că aceste structuri se dublează în unele din sarcinile ce stau în faţa
M.A.I.
Alt exemplu – Departamentul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale în care
demilitarizarea se exprimă numai în aceea, că militarii din structurile departamentului
nu mai poartă la serviciu uniforma militară.
În afară de aceste structuri în republică sînt destul de multe subdiviziuni, care
n-au nici o atribuţie la asigurarea securităţii militare a statului, dar personalul cărora
posedă grade militare.
În ceea ce se referă la Trupele de grăniceri, noi continuăm să păzim cu dîrzenie
frontiera dintre noi şi România şi practic nu controlăm în volumul necesar frontiera
din est, prin care se trec ilegal mărfuri, droguri etc.
Elaborarea proiectului Concepţiei reformei militare în Republica Moldova a
demarat în anul 1997 la iniţiativa Preşedintelui Republici Moldova, Comandant
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Suprem al Forţelor Armate. În perioada care a urmat în ministerele de forţă şi
structurile speciale ale Guvernului au fost elaborate şi prezentate în Consiliul Suprem
de Securitate cîteva variante de proiecte, care au fost discutate la şedinţele acestuia.
Ca proiect de bază a fost ales proiectul Ministerului Apărării. Totodată, Ministerul
Apărării a fost numit coordonator în procesul de finalizare a proiectului nominalizat.
Luînd în consideraţie obiecţiile şi propunerile expuse la proiectul de bază de
către membrii Consiliului Suprem de Securitate, grupul de lucru al Ministerului
Apărării în timpul indicat detailat a analizat şi a sistematizat toate materiale parvenite
din Comisia pentru elaborarea şi realizarea Concepţiei reformei militare, din
ministerele de forţă, alte ministere şi departamente, multe materiale parvenite din alte
ţări la solicitarea noastră, mai cu seamă din cele cu statut de neutralitate permanentă şi
cele vecine.
Totodată, finalizarea şi prezentarea la timp a proiectului Concepţiei reformei
militare nu a fost posibilă până la primirea Hotărârii Guvernului cu privire la
Departamentul Trupelor de grăniceri.
De menţionat, că procesul elaborării concepţiilor cu privire la reformarea Forţelor
Armate atît în ţările înalt dezvoltate (SUA – după eşecul din Vietnam, Franţa – după
retragerea din Algeria etc.), cît şi în cele postsocialiste a fost un lucru de lungă durată,
însoţit de mai multe încercări de optimizare a măsurilor de reformare a organismelor
militare ale ţărilor respective în corelaţie cu schimbările dinamice care s-au produs pe
arena internaţională şi procesele interne de ordin social-economic (în Rusia Doctrina
militară a fost elaborată şi adoptată timp de 6 ani, în România - timp de 5 ani).
Importanţa juridică a concepţiei reformei militare constă în faptul că aceasta a
fost elaborată în baza prevederilor constituţionale şi, după aprobare, va aduce la
operarea unor schimbări şi precizări atît în Concepţia securităţii naţionale, cît şi în
Doctrina militară a Republicii Moldova, alte acte legislative şi normative.
Concepţia reformei militare reprezintă un sistem de idei, obiective, direcţii,
principii, misiuni şi mecanisme, cаrе constituie baza conceptuală pentru
perfecţionarea actualului sistem naţional de apărare a statului.
Reforma militară este condiţionată de:
- imperfecţiunea sistemului actual de asigurare a securităţii militare a statului;
- adoptarea şi implementarea statutului de neutralitate permanentă precum şi
promovarea politicii externe adecvate;
- situaţia geopolitică actuală, necesitatea adaptării la noile realităţi, riscuri,
ameninţări şi misiuni;
- insuficienţa resurselor şi mijloacelor disponibile, necesitatea corelării
sistemului de asigurare a securităţii militare cu posibilităţile actuale şi perspectivele
dezvoltării economice ale statului;
- starea calitativă joasă a Forţelor Armate şi a potenţialului militar al ţării.
Insuficienţele sistemului actual de asigurare a securităţii militare a statului sînt
consecinţele:
- lipsei principiilor teoretice şi a experienţei practice în domeniul construcţiei
militare şi dirijării acestui sistem;
- erorilor comise în procesul de constituire şi perfecţionare a acestuia;
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- ignorării valorilor naţionale, a rolului şi importanţei organismului militar,
substituirea frecventă a valorilor civice şi patriotismului prin opinii pacifiste eronate;
- impactului negativ al crizelor economice, politice şi social-psihologice
asupra organismului militar;
- insuficienţei resurselor şi mijloacelor alocate.
De menţionat, că reforma militară include nu numai reforma Forţelor Armate,
dar şi alte elemente, cum sînt sistemul conducerii militare în stat, sistemul de
mobilizare, precum şi întreaga infrastructură militară a republicii.
Experienţa altor state referitor la realizarea reformei militare demonstrează că
pentru perfecţionarea sistemului militar al statului există câteva condiţii obligatorii:
1. Conducerea reformei militare din partea statului.
Această condiţie este determinată de faptul că realizarea reformei militare este
imposibilă prin eforturile exclusive ale structurilor de forţă.
2. Asigurarea ştiinţifică a reformei militare.
3. Caracterul complex al reformei militare preconizează realizarea reformei pe
etape (anii 2000-2012) conform unor programe speciale de stat privind
restructurarea şi dezvoltarea în ansamblu a tuturor componentelor sistemului
naţional de apărare al ţării.
4. Asigurarea financiară a reformei militare – condiţie determinată de faptul
că lansarea reformei fără fundamentarea ei financiară se va solda cu distrugerea
inevitabilă a Forţelor Armate şi a întregului sistem de apărare.
În acest sens este binecunoscut faptul că majoritatea ţărilor din lume acordă o
mare importanţă dotării suficiente a trupelor armate şi asigurării sociale a
personalului militar.
N o t ă:
În anul curent cheltuielile medii pentru întreţinerea unui militar sunt:
a) în statele dezvoltate:
- SUA
- 180 mii dol.
- Germania
- 100 mii dol.
- Franţa
- 83 mii dol.
b) în statele postsocialiste:
- Polonia
- 20 mii dol.
- Cehia
- 20 mii dol.
- Ungaria
- 10 mii dol.
- Rusia
- 4 mii dol.
România la momentul actual alocă în mediu 4 mii dolari pentru întreţinerea
unui militar. Totodată, în urma efectuării reformei militare este aprobat un nou
buget de apărare care va permite României în timpul apropiat să ridice cheltuielile
pentru întreţinerea unui militar până la 8 mii dolari anual.
c) Republica Moldova cheltuie anual pentru întreţinerea unui militar aproximativ 600
dolari.
În ultimii ani, fiind neprotejaţi social, un număr considerabil de militari
profesionişti părăsesc serviciul militar, fapt care se reflectă negativ asupra nivelului
capacităţii de luptă a Forţelor Armate.
În acest scop este necesar de restructurat sistemul de gestiune a resurselor
umane care necesită elaborarea unui program privind managementul acestora din
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cadrul Forţelor Armate în direcţia protecţiei sociale a militarilor, membrilor familiilor
lor şi, pe această cale, a ridicării prestigiului serviciului militar ca serviciu specific de
stat (actualmente un salariat civil, specialist din cadrul unui minister, se bucură de un
salariu practic echivalent cu cel al unui comandant de companie, batalion, care au în
subordine 100-300 oameni şi responsabilităţi deosebite).
Concepţia reformei militare prevede următoarele direcţii principale, precum
şi mecanismul de realizare a acesteia:
1. Asigurarea ştiinţifică a apărării naţionale.
La momentul actual ştiinţa militară naţională practic lipseşte. Pentru
acoperirea acestui gol în noua structură de organizare a Ministerului Apărării sînt
create o direcţia specială de cercetări strategice militare şi Centrul de cercetări
ştiinţifice cu statut de întreprindere de stat, care în viitor va trece la autogestiune.
2. Dezvoltarea şi perfecţionarea bazei de drept a sistemului asigurării
securităţii militare a statului are ca sarcină principală aducerea legislaţiei militare în
conformitate cu prevederile constituţionale, noile realităţi economice, sociale şi
politice.
3. Optimizarea sistemului de conducere în domeniul militar şi perfecţionarea
controlului democratic asupra Forţelor Armate.
Concepţia adoptată de Guvern prevede următoarele schimbări şi completări în
domeniul dat:
- stabilirea Comandamentului Suprem al Forţelor Armate în componenţa
şefului Marelui Stat Major al Armatei Naţionale şi locţiitorilor săi, comandantului
Trupelor de carabinieri şi locţiitorilor săi, comandantului Trupelor de grăniceri şi
locţiitorilor săi şi numirea lor în funcţie de către Preşedintele Republicii Moldova –
Comandant Suprem al Forţelor Armate. Precizarea pentru prima dată a noţiunii de
Comandament Suprem al Forţelor Armate şi modificarea procedurii numirii în funcţie
a membrilor acestuia va asigura stabilitatea şi consecutivitatea în activitatea
conducerii militare în stat (Ministrul apărării nu face parte din Comandamentul
Suprem al Forţelor Armate şi în calitatea sa de membru al Guvernului este numit şi
revocat din funcţie în modul stabilit pentru orice membru al Executivului în
conformitate cu articolul 82 al Constituţiei şi Legea cu privire la Guvern).
- subordonarea Departamentului Trupelor de carabinieri şi a Departamentului
Trupelor de grăniceri (deja efectuată) Guvernului Republicii Moldova.
- crearea, odată cu instituirea stării de asediu sau a stării de război:
a) a Consiliului Suprem de Apărare a ţării şi a consiliilor judeţene (municipale)
de apărare;
b) Statului Major General al Forţelor Armate, care va prelua conducerea
operativă a tuturor componentelor Forţelor Armate.
N o t ă: În favoarea acestor prevederi demonstrează şi experienţa multor state
din lume. Astfel în structura militară generală a statului, sub egida Forţelor Armate
activează: în Franţa – Jandarmeria militară; Marea Britanie şi Germania – Trupele
teritoriale; Olanda – Trupele apărării civile şi Poliţia militară; Grecia –
Jandarmeria, Garda Naţională, Garda de Coastă; Turcia – Jandarmeria; Egipt –
Trupele speciale, Apărarea civilă; Israel – Trupele de grăniceri, Trupele apărării
teritoriale NOHAL, Trupele apărării civile; Vietnam – Trupele de interne; Algeria –
Jandarmeria Naţională, Miliţia populară.
4. Reformarea Forţelor Armate constituie elementul de bază al reformei
militare.
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Din punct de vedere al misiunilor, Forţele Armate se compun din Armata
Naţională, cаrе constituie componenta lor de bază, Trupele de carabinieri şi Trupele
de grăniceri. În proiect sînt dezvăluite sarcinile acestora pe timp de pace, în condiţiile
stării de asediu sau a stării de război.
În procesul realizării reformei militare principiul mixt de completare cu efectiv
a Forţelor Armate va fi păstrat, iar în perspectivă se preconizează trecerea la
completarea unităţilor de gătinţă permanentă de luptă (de reacţie rapidă) exclusiv cu
militari angajaţi prin contract (pas atît militar, cît şi economic justificat, realizat în
practica construcţiei militare din Germania, Marea Britanie, Italia etc. Conform noii
Doctrine militare a Federaţiei Ruse acest principiu va fi implementat şi în Forţele
Armate ale acestei ţări).
Concepţia conţine fundamentarea necesară privind destinaţia, modul de
organizare şi de asigurare a apărării teritoriale ca parte componentă a sistemului
naţional de apărare.
În rezultatul reformei Forţelor Armate va fi reorganizată pregătirea de luptă a
trupelor teritoriale şi va fi perfecţionat sistemul de pregătire a cadrelor militare,
precum şi instruirea specială a funcţionarilor publici cu atribuţii în domeniul apărării
naţionale.
Ca una din sarcinile principale ale reformei Forţelor Armate concepţia prevede
demilitarizarea structurilor care nu au atribuţii la asigurarea securităţii militare
(Departamentul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale) şi trecerea lor la un statut
aparte cu grade speciale, precum dispun poliţia, Departamentul Penitenciare,
Departamentul Vamal etc.
5. Perfecţionarea sistemului de mobilizare a economiei naţionale.
Importanţa acestei direcţii a reformei militare este determinată de faptul, că în
pofida schimbărilor radicale cu caracter economic, social şi politic, cаrе au avut loc in
societate în ultimul deceniu, sistemul de mobilizare n-a fost adaptat la noile condiţii
şi, practic, nu este funcţionabil.
6. Asigurarea economico-financiară a Forţelor Armate.
În concepţie se propune reexaminarea principiilor asigurării financiare a
apărării, în raport cu Produsul Intern Brut cu tendinţa de apropiere la normele
internaţionale.
7. Dezvoltarea colaborării militare internaţionale ca factor favorabil în
promovarea reformei militare direcţionată spre consolidarea securităţii naţionale
(relaţii bilaterale, PfP etc.).
О condiţie necesară pentru dezvoltarea colaborării militare internaţionale în
strictă conformitate cu Constituţia ţării este adoptarea Legii (Conceptului) cu privire
la statutul de neutralitate a Republicii Moldova, care va asigura cadrul juridic privind
activitatea Forţelor Armate în domeniul dat.
Proiectul Concepţiei a fost prezentat spre examinare şi avizare ministerelor
Justiţiei, Finanţelor, Economiei şi Reformelor, Afacerilor Interne, Serviciului de
Informaţii şi Securitate, care au prezentat avize pozitive şi au contribuit prin propuneri
concrete la definitivarea variantei finale.
În încheierea acestei introduceri în problemele reformei Forţelor Armate se
poate face o concluzie neplăcută pentru noi, dar care reflectă amara noastră realitate:
reforma sistemului de apărare a republicii şi în particular a Forţelor Armate, ca
elementul ei de bază, la momentul actual, în aspectele ce se referă la trupele de
grăniceri şi carabinieri se află la stadiul unor declaraţii de bune intenţii şi, doar la
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început de cale – ce se referă la Armata Naţională (şi în Armata Naţională reforma,
nefiind susţinută financiar, şi-a încetinit mersul).
Consider, că pentru a accelera reforma este necesar:
1. Adoptarea cît mai posibil urgentă a Concepţiei reformei Forţelor
Armate după înaintarea acesteia în Parlament de către Consiliul Suprem de Securitate
în varianta propusă.
2. Promovarea şi adoptarea proiectelor de legi vizînd reglementarea juridică
ale acelor domenii de activitate din sistemul apărării naţionale care au rămas în afara
cadrului legislativ actual, inclusiv cu privire la aspectele participării militarilor
moldoveni la operaţiunile de menţinere a păcii sub egida ONU (batalionul 22).
3. În modificarea sau completarea unor articole din blocul existent de legi cu
privire la apărare, care vin în contradicţie cu legislaţia în vigoare şi necesită să fie
ajustate la realităţile de astăzi.
4. Acordarea directă (în afara bugetului militar) a unui suport financiar viabil
pentru realizarea practică a obiectivelor reformei militare. În caz contrar vor fi
anihilate premisele favorabile actuale în efectuarea măsurilor imediate de redislocare
şi lichidare a unor unităţi şi tabere militare, menite să reducă considerabil cheltuielile
pentru întreţinerea Armatei Naţionale (ideea reformei nu trebuie să fie compromisă).
5. De formulat şi aprobat sarcinile ce stau în faţa Forţelor Armate în general şi,
în particular, pentru fiecare parte componentă a acestora.
6. Reieşind din sarcinile puse de elaborat structura generală a Forţelor Armate
şi a părţilor ei componente (în Armata Naţională această structură este deja elaborată).
7. De avut în vedere că declarînd trupele de grăniceri şi carabinieri ca părţi
componente ale Forţelor Armate trebuie să fim conştienţi, că în caz de acţiuni militare
aceste trupe vor continua îndeplinirea misiunilor specifice lor, aducînd prin aceasta
aportul lor la apărarea ţării. Luînd în consideraţie starea reală a trupelor de grăniceri şi
carabinieri şi capacităţile lor de a se mobiliza (adică lipsa resurselor tehnico-materiale
de mobilizare) trebuie să menţionăm că aceste trupe nu pot duce lupte cu unităţi de
trupe regulate din cauza lipsei artileriei, mijloacelor antitanc, de apărare antiaeriană,
subunităţilor de geniu etc.
8. În asigurarea securităţii militare a statului de pus accentul pe întreţinerea şi
pregătirea Armatei Naţionale ca element de bază în asigurarea securităţii militare a
statului. De orientat eforturile în menţinerea capacităţii de luptă a trupelor regulate şi
în asigurarea garantată a lor cu resurse de mobilizare.
9. De prevăzut formele sistemului de apărare teritorială, avînd ca bază teritoriul
concret al judeţului, municipiului cu toată infrastructura lui, reieşind din importanţa
tactico-strategică a teritoriului concret. Este necesar de pus la temelia formării apărării
teritoriale următoarele principii:
a) formarea ei ca o parte integrantă a sistemului de securitate militară a
statului, compatibilă cu toate celelalte elemente a acestui sistem;
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b) conducerea unică a apărării teritoriale de Marele Stat Major al Armatei
Naţionale ca organ superior de conducere militară;
c) orientarea apărării teritoriale în direcţia asigurării protecţiei populaţiei de
la violenţă (inclusiv înarmată) şi în diferite situaţii excepţionale;
d) completarea unităţilor de apărare teritorială cu efectiv şi asigurarea lor cu
mijloace de transport şi tehnico-materiale (carburanţi, alimente etc.) şi spaţii de cazare
din rezervele situate pe teritoriile concrete de formare a acestora (judeţe, municipii);
e) crearea unui mecanism de răspundere (împuterniciri, prerogative,
obligaţiuni) şi de aplicare a sistemului de apărare teritorială de către organele publice
locale;
f) folosirea eficientă la crearea apărării teritoriale a posibilităţilor tuturor
structurilor dispuse în teritoriu: a Armatei Naţionale, ministerelor Afacerilor Interne şi
a Securităţii Naţionale, Departamentului Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale.
10. De bazat pe o temelie juridică modernă sistemul de mobilizare a Forţelor
Armate şi a economiei naţionale, racordîndu-l la situaţia reală economico-financiară
din ţară. De întreprins măsuri concrete de formare şi menţinere a rezervelor de stat pe
principalele resurse tehnico-materiale: carburanţi, alimente, echipament, piese auto, ca
sursă centralizată de întrebuinţare în cazuri excepţionale şi de completare a resurselor
de mobilizare a Forţelor Armate.
11. De elaborat în cel mai scurt timp concepţia construcţiei militare a
Republicii Moldova (a Forţelor Armate), ca document de bază pentru elaborarea
Planurilor construcţiei militare (anuale), a programelor de reînzestrare tehnică a
Armatei Naţionale cu termeni medii (2-3 pînă la 5 ani) şi de lungă durată (7-10 ani)
(spre exemplu, program guvernamental finanţat direct de Executiv: Armata Naţională
– 2010).
12. De ridicat nivelul de protecţie socială a militarilor, îndeosebi a ofiţerilor şi
membrilor familiilor lor (se protejează social acela care activează în condiţii specifice
– de risc, are program zilnic ce diferă de cel stabil pentru civili şi important, nu toţi cei
ce poartă epoleţi, dar selectaţi riguros după valoarea şi importanţa randamentului
social).
13. De întocmit un buget militar real (realizabil) pentru anul 2002 şi de
urgentat hotărîrea problemei referitor la realizarea (vînzarea) în interesul Armatei
Naţionale a surplusurilor de tehnică şi armament, altor resurse tehnico-materiale şi
obiecte ale patrimoniului militar neutilizat de Armata Naţională.
14. De elaborat un program special de familiarizare (pregătire) a membrilor
Guvernului, Comisiei parlamentare pentru securitatea statului şi asigurarea ordinii
publice, reprezentanţilor organelor puterii publice municipale şu judeţene cu
programele ce se referă la securitatea militară a statului, construcţia militară,
problemele de mobilizare, strategie şi artă operativă etc.
15. De curmat practica de încadrare în diferite structuri de stat a ofiţerilor
eliberaţi din Armata Naţională pe discreditare, pentru încălcări a disciplinei militare şi
alte cazuri similare. Aceste cazuri lasă o amprentă negativă şi demoralizează corpul
de ofiţeri al Armatei Naţionale.
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16. De intensificat eforturile orientate spre asigurarea participării subunităţilor
Armatei Naţionale la operaţii de menţinere a păcii sub egida ONU, OSCE şi altor
organisme internaţionale (oferta recentă din partea Irlandei de a participa cu genişti la
deminări în Cosovo), de luat măsuri concrete spre demilitarizarea completă a zonei de
securitate, prevăzută de Acordul moldo-rus din 21 iulie 1992 (consecutiv şi insistent
reducînd efectivul Forţelor de Menţinere a Păcii şi, concomitent, posturile existente în
zonă).
Consider că urgentînd hotărîrea referitor la reformarea tuturor părţilor
componente ale Forţelor Armate, vom reuşi, în cel mai scurt timp, să definitivăm
misiunile cheie ale reformei, s-o accelerăm şi în viitorul cel mai apropiat să începem
realizarea concretă a scopului principal al reformei – reducerea cheltuielilor necesare
pentru întreţinerea şi pregătirea Forţelor Armate. Tărăgănarea soluţionării acestei
probleme este inadmisibilă din motivul că fiecare zi pierdută aduce noi cheltuieli
pentru întreţinerea unor structuri care astăzi pot fi esenţial reduse şi reformate
structural, neaducînd prejudiciu securităţii statului şi stabilităţii sociale.
Majoritatea militarilor moldoveni este ferm convinsă că Armata Naţională
trebuie să persevereze, să-şi cimenteze rîndurile ei, să-şi onoreze cu cinste
sarcinile destinate de Constituţie – Legea Supremă a ţării, şi să-şi consolideze
capacităţile sale în misiunea de factor stabilizator şi de adevărată şcoală a
devotamentului şi patriotismului civic pentru întreaga noastră societate.
În acest sens nu avem ce împărţi, indiferent de filosofiile şi opţiunile politice
care ne domină, din motivul că aici este vorba de interesele majore ale statului,
chestiune în care trebuie să avem un demers comun şi un parcurs destul de exact în
ceia ce declarăm şi facem.
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