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ADNOTARE
Coropcean Ion. Serviciul militar în Republica Moldova: abordare politico-juridică.
Teză de doctor în ştiinţe politice. Chişinău, 2017.
Structura tezei: introducere, trei capitole cu trei subcapitole fiecare, concluzii generale
şi recomandări, bibliografie din 194 titluri, 150 pagini de text de bază. Rezultatele obţinute au fost
publicate în 25 lucrări ştiinţifice.
Cuvinte cheie: serviciu militar, securitate naţională, securitate militară, organism militar,
principii ale serviciului militar, relaţii de serviciu militare, instituţionalizare, organizare, adaptare,
funcţionare, Forţele Armate, Armata Naţională, Republica Moldova.
Domeniul de studiu: ştiinţe politice şi studii de securitate.
Scopul şi obiectivele tezei: Scopul constă în analiza politico-juridică a esenţei, structurii,
conţinutului şi contradicţiilor funcţionalităţii serviciului militar al Republicii Moldova în vederea
determinării modalităţilor de impact asupra securităţii naţionale şi identificării mecanismelor de
modernizare în contextul proceselor de reformă a Forţelor Armate. Au fost stabilite obiectivele: a
supune cercetării serviciul militar ca o componentă a politicii statului în organizarea cetăţenilor şi
a societăţii în vederea asigurării suveranităţii, independenţei, integrităţii teritoriale şi securităţii
naţionale; a pune în lumină reperele conceptual-teoretice şi cadrul politico-juridic de organizare şi
funcţionalitate a serviciul militar al Republicii Moldova, fiind identificate principiile generale şi
particularităţile de instituţionalizare, conducere şi activitate; a cerceta în dinamică aspectele care
ţin de apariţia şi încetarea relaţiilor de serviciu militare.
Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul ştiinţelor politice şi studiilor
de securitate pentru teorie şi practică ţine de argumentarea indispensabilităţii serviciului militar
în asigurarea securităţii şi apărării naţionale a Republicii Moldova, fapt care a contribuit esențial
la demonstrarea necesităţii şi a oportunităţii de modernizare internă şi racordare la standardele
contemporane. Au fost identificate potenţialul şi capabilităţile în vederea modernizării serviciului
militar al Republicii Moldova în contextul redimensionării arhitecturii de securitate regională.
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică se exprimă prin efectuarea pentru prima dată în
Republica Moldova a analizei de pe poziţii politologice a esenţei şi structurii serviciului militar, a
dinamicii de reconfigurare ca element al politicii statului în organizarea cetăţenilor şi societăţii
pentru apărarea intereselor naţionale: este argumentată oportunitatea funcţionalităţii serviciului
militar ca proces de asigurare a securităţii şi apărării naţionale; sunt puse în lumină procesele de
reglementare politico-juridică a relaţiilor de serviciu militare; este analizat cadrul politico-juridic
de instituţionalizare şi mecanismul organizatorico-juridic de conducere a serviciului militar, fiind
reliefate instituţiile cu diferite atribuţii de organizare şi/sau de executare.
Semnificaţia teoretică a tezei rezidă în elaborarea cadrului conceptual-metodologic pentru
cercetarea serviciului militar, cadru racordat la relaţiile în schimbare şi tendinţele postneclasice de
dezvoltare a ştiinţei; este aplicat instituţionalismul în calitate de suport teoretic pentru studiul
serviciului militar ca instituţie în contextul în care a devenit actor important al serviciului public;
este determinată deosebirea dintre serviciu de alternativă, serviciu militar activ şi serviciu militar
în rezervă, fiind reliefate importanţa elementului protecţiei sociale a militarilor.
Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în elaborarea unui studiu care contribuie la buna
înţelegere a caracterului, obiectivelor, modului de organizare şi funcţionalitate a serviciului
militar; completează elaborările ştiinţifice consacrate securităţii militare a statului, formulează
unele recomandări ştiinţifico-practice referitoare la optimizarea sistemului serviciului militar, la
desfăşurarea construcţiei militare în Republica Moldova, la elaborarea politicii de apărare şi
securitate a statului, la promovarea relaţiilor civil-militare în societate.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a produs prin: examinarea şi aprobarea lor în
cadrul Centrului de Cercetări Politice şi Relaţii Internaţionale şi Seminarului Ştiinţific de Profil al
ICJP al AŞM; au fost prezentate la 8 conferinţe şi publicate în 25 de lucrări ştiinţifice.
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ANNOTATION
Coropcean Ion. Military service in the Republic of Moldova: political-legal approach. PhD
thesis in political science. Chisinau, 2017.
Thesis structure: introduction, three chapters with three subchapters each, conclusions and
recommendations, bibliography of 194 titles, 150 pages of basic text. The obtained results are published in
25 scientific papers.
Keywords: military service, national security, military security, military body, principles of military
service, military service relationship, institutionalization, organization, adaptation, functioning, Armed
Forses, the National Army, Republic of Moldova
Field of study: Political Science and Security Studies.
The purpose and objectives of the paper: The goal is to make an analysis of political and legal
essence, structure, content and contradictions, in the context of the functionality of Moldovan military
service, aiming to determine the impact on national security and identification of modernization
mechanisms, related to the Armed Forces reform processes. The following objectives have been
established: to make a research of military service as part of the state policy in organizing citizens and the
whole society to guarantee the sovereignty, independence, territorial integrity and national security; to
highlight the conceptual-theoretical and the political-legal aspects of organization and functionality of
military service of the Republic of Moldova, being identified the general principles and peculiarities of
institutionalization, leadership and activity; to investigate the dynamics of those aspects related to
occurrence and ending of military service.
The important scientific problem solved in the field of political science and security studies is
connected to the importance of military service to guarantee the national security and defense of the
Republic of Moldova, which has proved the need and opportunity for internal modernization and
adjustment to the contemporary standards, thus, being identified the potential and capabilities necessary in
the process of modernizing the military service in the context of regional security architecture redesign.
The theoretical significance of the thesis lies in developing the conceptual and methodological
framework to study the military service, considering the continuous change of relationships and post nonclasical trends of science development. There is applied the institutionalism as theoretical support for
the study of military service as an institution, becoming as well an important actor of the civil service; there
is emphasized the difference between the alternative service, active military service and retired military
service, highlighting the importance of social protection of militaries.
The applied value of the paper lies in making a study, that would lead to a better understanding of
nature, objectives, organization and capabilities of military service; improves the scientific researches on
military security of the state, presents some scientific-practical recommendations on how to optimize the
military service system, pursue the construction of military body in Moldova, elaborate the defense and
security policy of the state, promote the civil-military relations within society.
Scientific novelty resides in performing, for the first time in the Republic of Moldova, of an analysis
on quintessence and structure of the military service from the politological perspective, the reconfiguration
dynamics as an intrinsic part of the state policy, aiming to citizens’ and society’s way of organization to
defend the national interests: it is argued the functionality of the military service as a process to guarantee
the national security and defense; it is highlighted the political and legal regulations on the military service
relationships; it is analyzed the political and legal context of institutionalization process and the
organizational-legal mechanism of military service governance, giving some examples of institutions with
diverse responsibilities of organizing and / or implementation.
Implementation of scientific results was made via: examination and approval by both the Centre
for Political Research and International Relations and Specialized Scientific Seminar of ICJP of the ASM;
the results were presented at 8 conferences and published in the 25 scientific papers.
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АННОТАЦИЯ
Коропчан Ион. Военная служба в Республике Молдова: политико-правовой подход.
Диссертация на соискание учѐной степени доктора политических наук, Кишинѐв, 2017.

Структура диссертации: работа состоит из введения, трѐх глав, общих выводов и
рекомендаций, библиографии из 194 наименований, 150 страниц основного текста.
Полученные результаты опубликованы в 25 научных работах.
Ключевые слова: военная служба, национальная безопасность, военная безопасность,
Вооруженные Силы, Национальная Армия, военная организация, принципы военной службы,
организация, функционирование, адаптация, институционализация, военно-служебные отношения,
Республика Молдова

Область исследования: политические науки и исследования в области
безопасности.
Цель и задачи работы. Цель работы состоит в проведении политико-правового
анализа сущности, структуры, содержания и противоречий функционирования военной
службы Республики Молдовы для определения её влияния на национальную безопасность
и разработку механизмов её модернизации в контексте реформы Вооружённых Сил. Были
поставлены следующие задачи: исследовать военную службу как составную часть
политики государства в организации граждан и общества для обеспечения суверенитета,
независимости, территориальной целостности и национальной безопасности; разработать
концептуально-теоретические и политико-правовые основы организации и функционирования военной службы Республики Молдова; изучитъ в динамике проблемы возникновения
и прекращения военно-служебных отношении.
Важная научная проблема, разрешённая в работе, для теории и практики
состоит в аргументации необходимости военной службы для обеспечения национальной
безопасности и обороноспособности Республики Молдова. В этой связи, была доказана
важность внутренней модернизации в соответствии с современными требованиями, a также
был определён потенциал в процессе модернизации воинской службы в Республике
Молдова в контексте трансформации архитектуры региональной безопасности.
Научная новизна и оригинальность заключаются в проведении впервые в
Республике Молдова политологически-правового исследования сущности и структуры
военной службы, динамики её трансформации как элемента политики государства в
организации граждан и общества для обеспечения национальных интересов.
Теоретическая значимость работы состоит в разработке концептуально – методологических рамок для исследования военной службы в соответствии с постнеклассическими тенденциями в развитии науки; используется теория институционализма в качестве
теоретической основы для исследования военной службы как института публичной
службы; определяются различия между разными типами военной службы.
Практическая значимость работы состоит в выработке рекомендаций по научнопрактической оптимизации системы военной службы, военному строительству в
Республике Молдова, выработке политики безопасности и обороны государства, с целью
оказания содействия в развитии военно-гражданских отношений в обществе. Работа
создаст предпосылки для научного обоснования стратегии и тактики организации военной
службы на современном этапе.
Внедрение научных результатов: работа подготовлена в Центре Политических
Исследований и Международных Отношений Института Правовых и Политических
Иследований АНМ, её результаты были представлены на Научном Профильном Семинаре
Института Юридических и Политических Исследований АНМ, на 8 научных конференциях
и в 25 научных трудах. Они могут быть использованы государственными структурами и
ВУЗами, заинтересованными в изучении военной службы.
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ONG – Organizaţii Neguvernamentale
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RSS Moldovenească – Republica Sovietică Socialistă Moldovenească
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INTRODUCERE
Actualitatea şi importanţa problemei abordate. După proclamarea independenţei în 1991,
Republica Moldova a înregistrat unele rezultate în edificarea statului de drept şi realizarea unor
transformări multidimensionale, dar, în acelaşi timp, continuă să se confrunte cu un spectru extins
de probleme, printre care o deosebită importanţă revine asigurării apărării și securităţii naţionale.
Actualmente, ţările vecine ale Republicii Moldova nu constituie pericolul unei agresiuni deschise.
Totodată, se schimbă arhitectura securităţii europene ca rezultat al războiului hibrid din Ucraina,
războiului din Siria, riscurilor și amenințărilor atentatelor teroriste, migraţiei masive. În acelaşi
timp, Republica Moldova se confruntă cu probleme interne care îi afectează securitatea, una dintre
care constă în regimul separatist din raioanele de est şi staţionarea ilegală a trupelor militare ale
Federaţiei Ruse pe acest teritoriu, fără acordul autorităţilor constituţionale. În plus, regiunea
transnistreană dispune de forţe paramilitare substanţiale, reminiscenţe ale fostelor trupe sovietice.
Forţele unite de menţinerea păcii ale Republicii Moldova, Federaţiei Ruse, Ucrainei şi raioanelor
de est ale Republicii Moldova, împreună cu Misiunea Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare
în Europa în Moldova, au stabilizat relativ situaţia în aceste raioane, însă soluţionarea politică a
conflictului a intrat în impas. Vom sublinia că serviciul militar ca instituţie s-a aflat la originea
apărării independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a statului Republica Moldova, iar
actualmente reprezintă garanţia soluţionării paşnice a conflictului transnistrean. În această ordine
de idei, actualitatea cercetării politico-juridice a serviciului militar este dictată de obiectivele de
securitate pe termen apropiat de obţinere a suveranităţii depline asupra întregului teritoriu al
Republicii Moldova prin soluţionarea paşnică a problemei transnistrene şi retragerii complete a
trupelor ruse împreună cu depozitele mari de utilaj şi muniţii dislocate în regiune. Pe termen mai
lung, în contextul politicii proclamate de neutralitate, Republica Moldova tinde spre menţinerea şi
spre dezvoltarea unor relaţii bune în domeniul securităţii şi apărării cu vecinii săi, nu numai din
proximitatea imediată, dar şi cea medie. Totodată, Guvernul Republicii Moldova şi-a exprimat clar
intenţia de a reforma prin modernizare Forţele Armate după modelul european și euroatlantic,, de
a extinde cooperarea în cadrul Parteneriatului pentru Pace şi a consolida relaţiile cu organismele
de securitate europene şi transatlantice.
În prezent, Republica Moldova nu a elaborat o strategie coerentă de asigurare a securităţii
naţionale în ansamblu, un document de politici care să înregimenteze mai multe sfere: politică,
economică, militară, ecologică, informaţională, societală. În acest context, una dintre problemele
majore pentru stat şi societate ţine de necesitatea de a reexamina atât Strategia securităţii naţionale
din 15 iulie 2011, cât şi sistemul de apărare şi securitate naţională în ansamblu. Aceasta este
important, deoarece stabilitatea economică şi prosperarea socială a unui stat sunt direct dependente
de climatul general de securitate, de calitatea şi eficienţa sistemului de asigurare a securităţii şi
8

apărării naţionale. Proiectul Strategiei securităţii naţionale, aprobat de către Consiliul Suprem de
Securitate la 21 iunie 2016, a generat discuţii şi aprecieri, deseori controversate, cert fiind că
elaborarea unui document care să includă toate sectoarele de securitate şi apărare se dovedeşte a
fi dificil de realizat.
În scopul implementării cu succes a obiectivelor strategice de integrare europeană pe care le
urmăreşte Republica Moldova, este iminentă necesitatea edificării suportului ştiinţific adecvat
pentru modernizarea sectorului de apărare şi securitate naţională, cu referinţă în mod prioritar la
serviciul militar ca factor de bază pentru participarea la mecanismele de securitate internaţională.
În cadrul angajamentelor asumate pe plan internaţional (IPAP, PARP, ONU, UE), Republica
Moldova şi-a anunţat intenţia de a dezvolta capabilităţi de participare la misiuni şi operaţiuni
internaţionale de gestionare a crizelor (de stabilizare, menţinere a păcii, umanitare), acţiuni care
nu contravin neutralităţii permanente legiferate constituţional.
Binomul armată-societate se dovedeşte a fi important în menţinerea şi promovarea stabilităţii
şi securităţii naţionale. Armata exercită influenţă asupra societăţii, iar societatea civilă exercită
control indirect asupra organismului militar, control care garantează păstrarea de către Armată a
rolului constituţional în asigurarea securităţii şi apărării naţionale. În acest sens, serviciului militar
îi revine o sarcină de prim ordin privind educaţia patriotică şi morală, care reprezintă piatra de
temelie a formării personalităţii omului. Fiind destinat să asigure suveranitatea şi integritatea
teritorială a ţării, serviciul militar constituie unul din cele mai importante mecanisme ale apărării
şi securităţii statului. În 26 de ani de independenţă, serviciul militar a căpătat conţinut şi trăsături
noi: profesionalizare, creştere a semnificaţiei sănătăţii fizice şi psihice a contingentului încorporat,
a perseverenţei şi pregătirii volitive. Militarii îndeplinesc nu numai obligaţiunile constituţionale în
interiorul ţării, dar participă şi la activităţile desfăşurate în cadrul Programului „Parteneriat pentru
Pace” Republica Moldova-NATO. Actualmente, serviciul militar trece o perioadă de transformări
calitative şi cantitative.
În condiţiile identificării conţinutului reformelor o deosebită actualitate capătă abordarea
politologică a serviciului militar, reliefată în contextul oportunităţii asigurării securităţii naţionale
a statului, societăţii şi persoanei. Această abordare generează problema cercetării politico-juridice
complexe a serviciului militar care la etapa actuală a dezvoltării societăţii este una importantă şi
arzătoare. Aspectele privind politica construcţiei militare, reevaluarea împuternicirilor autorităţilor
puterii de stat şi ale conducerii militare ce ţin de dirijarea serviciului militar pot fi soluţionate
numai ţinând cont de rolul evident al analizei politologice.
Incontestabilă este ideea că apărarea Patriei reprezintă datoria şi obligaţia constituţională a
fiecărui cetăţean al Republicii Moldova care se realizează printr-un complex de mijloace
normative, inclusiv prin instituirea serviciului militar. Constituind o variantă distinctă a serviciului
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public, serviciul militar este un institut de drept. Problema interacţiunii statului şi cetăţenilor prin
prisma îndeplinirii serviciului militar este actuală în contextul edificării în Republica Moldova a
statului de drept aliniat la valorile europene, formării societăţii contemporane şi al diversificării
riscurilor la adresa securităţii. Prin intermediul îndeplinirii serviciului militar, militarilor le revine
sarcina importantă de a asigura securitatea militară a statului şi cetăţenilor săi, astfel oferindu-se
posibilitate societăţii să participe la edificarea statului democratic, fondat pe normele libertăţii şi
drepturilor general acceptate. În circumstanţele când în societate s-a creat o situaţie care solicită
imperios elaborarea fundamentelor teoretico-metodologice şi reperelor practice ale modernizării
serviciului militar prin prisma necesităţilor de securitate naţională, cercetarea acestor oportunităţi
se distinge prin actualitate şi importanţă deosebită, conceptual-teoretică şi aplicativă. Serviciul
militar are misiunea să asigure funcţionalitatea Forţelor Armate, mai ales în contextul schimbărilor
cardinale în arhitectura securităţii europene şi regionale prin desfăşurarea unui război hibrid în
Ucraina, războiului din Siria şi revendicărilor islamiştilor, migraţiei masive din lumea orientală
spre Europa şi în noul context al colaborării Republicii Moldova cu Organizaţia Atlanticului de
Nord şi Uniunea Europeană. Aceste şi alte transformări reclamă stringent adoptarea unor programe
de reformă a Forţelor Armate pentru a face faţă noilor împrejurări. Însă există incertitudinea
procesului de reformă a Armatei Naţionale, în lipsa clarităţii în cadrul Ministerului Apărării asupra
rezultatului Analizei Strategice a Apărării şi elaborării Strategiei militare naţionale. Aceste
documente trebuie să fie o platformă pentru a elabora Planul privind construcţia şi dezvoltarea
Armatei, prevăzut în Legea cu privire la apărarea naţională, lipsa acestora la etapa actuală nu putem
avea o viziune clară asupra modelului Forţelor Armate, modalităţii construcţiei militare şi de
alocare a surselor financiare.
Considerăm că politicile în domeniul militar trebuie să fie schimbate pentru a putea trece de
la stagnarea sau dezvoltarea haotică a armatei să trecem la o armată integrată corespunzător în
interesele naţionale. Procesul complex de reformare a Armatei Naţionale necesită dezvoltarea şi
perfecţionarea continuă a bazei normative în sectorul apărării şi securităţii, inclusiv a instituţiei
serviciului militar, accentuându-se semnificaţia asigurării multilaterale a drepturilor, libertăţilor şi
protecţiei sociale ale militarilor şi membrilor familiilor lor. În acest context de supoziţii, analiza şi
dezvoltarea valorii sociale a serviciului militar şi regăsirea acestui aspect în legislaţie, va asigura
fortificarea imaginii pozitive a serviciului militar în societate.
Aşadar, actualitatea şi importanţa problemelor abordate sunt determinate de necesitatea de a
supune investigaţiilor științifice problematica serviciului militar în Republica Moldova ca element
consolidant al securităţii militare a statului. Relevanţa ştiinţifică a investigaţiilor este amplificată
de imprimarea valorii serviciului militar, care devine actuală în reforma şi modernizarea Armatei.
Actualmente, nu avem o analiză politologică şi juridică a serviciului militar, deși aceasta a devenit
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o cerinţă imperativă a timpului. Analiza politologică a serviciului militar ne permite să identificăm
locul şi rolul în asigurarea securităţii și apărării naționale. Investigaţiile reglementărilor juridice
ale serviciului militar permit de a urmări constituirea și dezvoltarea relaţiilor de serviciu militare,
în proces se asigură îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu, sunt determinate atribuțiile militarilor
şi definite competenţele structurilor în cadrul cărora îşi exercită serviciul. Semnificaţia ştiinţificopractică a investigaţiilor realizate este determinată de actualitatea concluziilor şi recomandărilor
pentru reforma Armatei Naţionale, având ca bază principiile europene de organizare şi funcţionare
a serviciului militar, perfecţionarea continuă a acestuia urmează să se regăsească printre priorităţile
Ministerului Apărării.
Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare a serviciului militar sub aspect politicojuridic şi identificarea problemelor supuse investigaţiilor. Analiza literaturii ştiinţifice denotă
că cercetătorii de peste hotare au acumulat un bogat potenţial de idei şi abordări, în baza cărora sa produs elaborarea conceptual-teoretică a problemelor ce vizează funcţionalitatea şi dezvoltarea
serviciului militar al statului, fiind publicate diferite lucrări ştiinţifice, inclusiv militaro-ştiinţific,
care tratează sub variate aspecte problema în cauză. În continuare vom prezenta lapidar unele
dintre elaborările ştiinţifice la tema investigată.
Astfel, în lista autorilor occidentali care au analizat evoluţia serviciului militar în ansamblu
se includ B. Boene [1] şi V. Porteret [2], care argumentează transformarea serviciului militar de la
unul de masă la unul profesionist. Şcoala ştiinţifică rusă cu privire la securitate şi arta militară a
avut impact relevant asupra calităţii cercetărilor din domeniu, printre autorii de vază înscriindu-se
O. Alexeenko [3], A. Semakin [4] şi A. Kudaşkin [5] şi alţii.
Pentru cercetarea realizată se impun ca relevante elaborările efectuate de către specialişti din
România, printre care pot fi menţionaţi P. Duţu [6], C. Moştoflei [7], A. Sarcinschi [8], M. Ionescu
[9], L. Grigore [10], care analizează problema serviciului militar în cadrul reformei Forţelor
Armate ale României ca membru al structurilor euroatlantice. Este de notat că la momentul de față
în lucrările ştiinţifice predomină abordările pur militare, problematica serviciului militar ca factor
de asigurare a securităţii naţionale rămânând mai puţin cercetată din punct de vedere politologic.
În Republica Moldova teze de doctorat cu tematică militară au fost susţinute de V. Gaiciuc
[11] şi V. Pleşca [12], iar de doctor habilitat - de C. Manolache [13], care s-au referit tangenţial şi
la serviciul militar, însă această problematică abia urmează să fie adusă pe tapetul cercetărilor,
ceea ce ne propunem să realizăm în studiul de faţă.
Principalele probleme supuse investigaţiilor ştiinţifice înaintate cu titlul de ipoteze sunt:
- serviciul militar în Republica Moldova are provenienţă constituţională şi este organizat pentru
apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale, reprezentând structural-funcţional
un element definitor al securităţii militare ca parte componentă a securităţii naţionale;
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- serviciul militar este organizat instituţional în baza unor principii care îl caracterizează ca pe un
tip de serviciu public şi în calitate de formă specială de exercitare a serviciului public, reflectă cele
mai importante laturi ale activităţii cetăţenilor şi ale organizaţiilor în care este prevăzut;
- serviciul militar se află în slujba societăţii prin reglementarea politico-juridică a relaţiilor de
serviciu militare, iar procesul de modernizare a Forţelor Armate în conformitate cu standardele
europene poate fi realizat cu succes atunci când este fondat pe principii avansate de organizare şi
funcţionalitate;
- după exercitarea serviciului militar persoanele sunt trecute în rezerva Forţelor Armate, procesul
de adaptare multidimensională a lor la viaţa civilă nu se află în atenţia autorităţilor, lăsând în mare
parte aceşti cetăţeni în voia sorţii şi întâmplării, afectând imaginea serviciului militar în societate.
Scopul şi obiectivele tezei. Scopul urmărit constă în analiza politico-juridică a esenţei,
structurii, conţinutului şi contradicţiilor funcţionalităţii serviciului militar al Republicii Moldova
pentru a determina modalităţile de impact asupra securităţii naţionale şi identifica mecanisme de
modernizare în contextul proceselor de reformă a Forţelor Armate.
Pentru atingerea scopului trasat, au fost stabilite următoarele obiective:
- a supune investigaţiilor serviciul militar ca parte componentă a politicii statului în organizarea
cetăţenilor şi a societăţii în vederea asigurării suveranităţii, independenţei, integrităţii teritoriale şi
securităţii naţionale a Republicii Moldova;
- a pune în lumină reperele conceptual-teoretice şi a reliefa cadrul politico-juridic de organizare şi
funcţionalitate a serviciului militar al Republicii Moldova, fiind identificate principiile generale şi
particularităţile de instituţionalizare, conducere şi activitate;
- a cerceta în dinamică aspectele care vizează apariţia şi încetarea relaţiilor de serviciu militare,
stabilite între militari, pe de o parte, militari şi organizaţiile care prevăd statutar raporturi de acest
tip, pe de alta;
- a nuanţa relaţiile de interdependenţă dintre militari, pe de o parte, stat şi societate, pe de alta, în
special prin identificarea unor soluţii fezabile ce ţin de problema trecerii militarilor în rezervă şi
adaptarea lor şi a familiilor acestora la viaţa civilă.
Metodologia cercetării ştiinţifice. Investigaţiile la tema studiului au fost efectuate în baza
unui instrumentar metodologic alcătuit atât din abordări, metode şi principii de cercetare generalştiinţifice, cât şi cu aplicare particulară în funcţie de specificul domeniului de explorare. Acestea
sunt abordările (politologică și sistemică), metodele general-științifice (sistemică, istoriografică,
instituţională, structural-funcţională, comparativă, analiza şi sinteza, inducţia şi deducţia) si cele
particular-științifice (politologico-descriptivă, sociologico-militară, militar-strategică, studiul de
caz, analiza evenimentelor, istorico-militară, analiza conținutului documentelor și pedagogicomilitară), precum și principiile (interdisciplinarităţii şi istorismului).
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Aplicarea setului de instrumente metodologice a urmărit tentativa elaborării unui studiu
pluridimensional şi complex al interconexiunii subiectelor „serviciu militar – securitate/apărare
naţională”. Dat fiind faptul că determinarea cadrului conceptual al securităţii este, cu predilecţie,
un obiectiv de percepţie, s-a impus necesitatea abordării problemelor serviciului militar ca pe o
totalitate integră, ca pe un sistem cu legături specifice între diferite elemente care îl alcătuiesc,
folosind în măsura posibilităţilor metoda sistemică. Altă metodă, structural-funcţională, a facilitat
cercetarea serviciului militar ca proces de asigurare a securităţii naţionale. Metoda istorică a permis
cercetarea politicii de constituire a serviciului militar în Republica Moldova prin prisma devenirii
Armatei Naţionale şi instituţionalizării sistemului naţional de securitate. Metoda sociologicomilitară vine să confirme că orice cercetare trebuie să se bazeze pe anumite sondaje, iar metoda
pedagogico-militară a fost folosită nu numai în procesul de elaborare teoretică a lucrării, ci şi în
activitatea practică, prin educaţia în spiritul patriotismului, demnităţii, libertăţii şi sacrificiului.
Pentru a atinge scopul propus al investigaţiilor, am apelat la abstracţia ştiinţifică, la analiză şi
sinteză, inducţie şi deducţie, au fost generalizate multiple date statistice, documente militare de
specialitate, acte normative, evenimente, experienţa internaţională, ordine care au permis de a
efectua analiza serviciului militar prin reliefarea specificului Republicii Moldova.
Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul ştiinţelor politice şi studiilor
de securitate pentru teorie şi practică ţine de argumentarea indispensabilităţii serviciului militar
în asigurarea securităţii şi apărării naţionale a Republicii Moldova, fapt care a contribuit esențial
la demonstrarea necesităţii şi a oportunităţii de modernizare internă şi racordare la standardele
contemporane. Au fost identificate potenţialul şi capabilităţile pentru modernizarea serviciului
militar în contextul redimensionării arhitecturii de securitate regională.
Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute se exprimă prin efectuarea pentru prima dată
în Republica Moldova a cercetărilor de pe poziţii politologice a esenţei şi structurii serviciului
militar, a dinamicii de reconfigurare ca element al politicii statului în organizarea cetăţenilor şi
societăţii pentru apărarea intereselor naţionale. În particular, noutatea ştiinţifică rezidă în:
- este argumentată ştiinţific oportunitatea funcţionării serviciului militar ca proces de asigurare a
securităţii şi apărării naţionale, fiind identificate şi clasificate sursele de activitate, contradicţiile şi
tendinţele de dezvoltare a acestei instituţii;
- sunt puse în lumină procesele de reglementare politico-juridică a relaţiilor de serviciu militare în
Republica Moldova, apariţia şi modificarea lor, fiind identificat rolul acestora în consolidarea
organismului militar al statului;
- sunt elucidate cadrul politico-juridic de instituţionalizare şi mecanismul organizatorico-juridic
de conducere a serviciului militar, acţiuni desfăşurate la nivel de instituţii, cu diferite atribuţii de
organizare şi/sau de executare.
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Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în elaborarea cu titlul de
pionierat a unei cercetări ştiinţifice interdisciplinare a serviciului militar în Republica Moldova
prin abordarea politico-juridică, iar sub aspectul practic investigaţiile științifice soldându-se cu
perfectarea şi prezentarea unui studiu amplu şi complex, în măsură să contribuie la elucidarea
semnificaţiei serviciului militar. În particular, semnificaţia teoretică a investigaţiilor constă în:
- este elaborat cadrul conceptual-metodologic pentru efectuarea cercetărilor serviciului militar,
racordat la relaţiile în schimbare şi tendinţele postneclasice de dezvoltare a ştiinţei, fiind propusă
o construcţie relevantă de investigaţie a serviciului militar, rezultatele obţinute constituind o bază
metodologică pentru cercetarea acestui fenomen social-politic, şi anume serviciul militar al
statului;
- este aplicat instituţionalismul în calitate de suport teoretic pentru cercetarea serviciului militar ca
instituţie în contextul în care a devenit un actor important al serviciului public prin calitatea de a
apăra independenţa, suveranitatea şi integritatea teritorială a statului;
- este determinată deosebirea dintre serviciul de alternativă, serviciul militar activ şi serviciul
militar în rezervă, fiind reliefate importanţa elementului protecţiei sociale a militarilor ca factor de
consolidare a imaginii în societate.
Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în elaborarea unui studiu cu valenţe fezabile, care
se manifestă prin următoarele:
- contribuie la familiarizarea opiniei publice cu rolul şi locul serviciului militar în asigurarea
securităţii şi apărării naţionale, contribuind la mai buna înţelegere a caracterului, obiectivelor,
modului de organizare şi funcţionalitate, evidenţiind militarul ca purtător al principalelor
răspunderii pentru apărare şi securitate;
- completează setul redus de elaborări ştiinţifice/ştiinţifico-practice consacrate securităţii militare
a statului, formulează unele recomandări ştiinţifico-practice referitoare la optimizarea sistemului
serviciului militar, la desfăşurarea construcţiei militare în Republica Moldova, la elaborarea
politicii de apărare şi securitate a statului, la promovarea relaţiilor civil-militare în societate;
- asigură factorii de decizie din cadrul autorităţilor puterii de stat, experţii din centrele analitice
şi cercetătorii ştiinţifici din instituţiile universitar-academice cu rezultate pentru fundamentarea şi
promovarea politicilor în domeniul serviciului militar, vine în suportul cadrelor din conducerea
militaro-politică şi militară să soluţioneze ştiinţific argumentat sarcini practice vizând asigurarea
capacităţii de apărare în condiţiile de transformare a societăţii şi redimensionare a arhitecturii de
securitate regională;
- sunt create premisele indispensabile pentru fundamentarea ştiinţifică a strategiei şi tacticii de
organizare a serviciului militar la etapa actuală de modernizare a sistemului naţional de securitate
şi apărare.
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Rezultatele obţinute pot fi folosite la elaborarea cadrului normativ în domeniul militar, la
predarea cursurilor speciale de politologie (politologie militară) în sistemul de învăţământ militar
şi universitar, la desfăşurarea pregătirii social-umanitare şi juridice a militarilor, la elaborarea unor
manuale şi a altor suporturi metodico-didactice.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor științifice exprimate prin
recomandări și concluzii au fost implementate în următoarele documente de politici și acte
normative: Concepţia reformei militare, aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1315 din 26
octombrie 2002; Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei nr.1245 din 18
iulie 2002; Legea privind pregătirea de mobilizare şi mobilizarea nr. 1192 din 04 iulie 2002; Legea
cu privire la rezerva Forţelor Armate nr. 1244 din 18 februarie 2002; Legea cu privire la apărarea
naţională nr. 345 din 25 iulie 2003; Legea cu privire la statutul militarilor nr. 162 din 22 iulie 2005;
Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 941 din 17 august 2006; Concepţia de restructurare şi modernizare
a Armatei Naţionale în perspectiva anului 2014, aprobată prin decizia Consiliului Suprem de
Securitate nr. 05/1-03-05 din 13 mai 2004. Am asigurat argumentarea şi aprobarea modificării
duratei serviciului militar în termen de la 18 luni la 12 luni, introducerea serviciului militar cu
termen redus de 3 luni pentru absolvenţii instituţiilor civile de învăţământ superior, care anterior
nu au satisfăcut serviciul militar şi instruirea studenţilor în cadrul catedrelor militare din instituţiile
de învăţământ superior universitar de stat.
Vom releva participarea la pregătirea şi operaţionalizarea Armatei Naţionale prin elaborarea
şi aprobarea prin Hotărârea Parlamentului nr. 679 din 23 noiembrie 2001 a Structurii generale a
efectivului Armatei Naţionale şi a instituţiilor Ministerului Apărării. Am participat la formarea,
pregătirea şi operaţionalizarea Marelui Stat-Major al Armatei Naţionale după modelul occidental,
prin elaborarea şi aprobarea Regulamentului Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, pus în
aplicare prin ordinul Ministrului Apărării nr.335 din 12 decembrie 2008. Am luat parte la
pregătirea cadrelor de ofiţeri ai Armatei Naţionale şi pregătirea de luptă a armatei prin elaborarea
şi aprobarea unor documente, precum: Regulamentul activităţii de stat major al Forţelor Armate
ale Republicii Moldova în operaţii (acţiuni) de luptă, Regulamentul pregătirii operative (operativtactice) în Armata Naţională, Regulamentul serviciului în garnizoană şi de gardă, Regulamentul
serviciului interior, Regulamentul instrucţiei de front, Regulamentele de luptă a genurilor de arme
în Armata Naţională, Regulamentul disciplinei militare.
Am realizat, de asemenea, o activitate de investigație ştiinţifică la temă în cadrul Centrului
de Informare şi Documentare privind NATO în Moldova, la Asociația George C. Marshall din
Republica Moldova și Centrul de Studii Strategice de Apărarea şi Securitate al Academiei Militare
a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.
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Aprobarea rezultatelor. Lucrarea este elaborată în Centrul Cercetări Politice şi Relaţii
Internaţionale al Institutului de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
Rezultatele obţinute au fost examinate şi susţinute în şedinţele Centrului menţionat şi Seminarului
Ştiinţific de Profil din cadrul Institutului, ele au fost prezentate, discutate şi aprobate la opt foruri
ştiinţifice naţionale şi internaţionale: Conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională „NATO o alianţă a valorilor şi solidarităţii”, 02 octombrie 2007; Masa rotundă cu participare internaţională
„Challenges to Peacekeeping and Stability Operations in the 21st Century”, 15 ianuarie 2008; Masa
rotundă „Perspectivele parteneriatului cu NATO în condiţii de neutralitate/non-aliniere”, 01
octombrie 2012; Seminarul IV Şcoala CID NATO „Regimul armelor în Republica Moldova”, 11
aprilie 2013; Conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Republica Moldova în
condiţiile noii arhitecturi de securitate regională”, 30 mai 2014; Masa rotundă „Rolul dreptului de
poliţie al statului într-o societate democrată”, 24 ianuarie 2015; Conferinţa ştiinţifică internaţională
„Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională”, 15 mai 2015; Conferinţa
ştiinţifică internaţională „Inegalități sociale în Republica Moldova. Constituirea clasei de mijloc”,
23 februarie 2017.
Cercetările efectuate se includ în cadrul direcțiilor prioritare de dezvoltare a științei în
Republica Moldova – Direcția strategică Patrimoniul cultural și dezvoltarea societății.
Sumarul capitolelor tezei. Lucrarea include Introducere, trei capitole divizate fiecare în trei
subcapitole, concluzii generale şi recomandări, finalizând cu Bibliografie.
Introducerea înglobează toate subdiviziunile: actualitatea şi importanţa problemei abordate,
descrierea situației în domeniul de cercetare și identificarea problemelor supuse cercetării, scopul
şi obiectivele trasate, problema ştiinţifică importantă soluţionată, noutatea ştiinţifică a rezultatelor
obţinute, importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării, aprobarea rezultatelor şi sumarul
capitolelor tezei.
Capitolul întâi include regulamentar studiul istoriografic şi reperele teoretico-metodologice
şi politico-juridice de cercetare a problemelor abordate. În primul subcapitol sunt elucidate cele
mai relevante elaborări ştiinţifice la tema investigată, perfectate de către cercetători ştiinţifici,
experţi şi analişti din străinătate şi autohtoni. Este efectuat studiul istoriografic al instituţionalizării,
al actelor normative adoptate în acest scop şi evoluţiei serviciului militar în Republica Moldova.
Al doilea subcapitol pune în lumină reperele teoretico-metodologice de cercetare a serviciului
militar prin prisma noţiunilor și categoriilor de referinţă: profesia de militar, profesionalizarea
armatei, serviciul militar, securitate, principiile serviciului militar, apărare. Principiile serviciului
militar sunt reflectate prin aspecte ce se referă la organizarea şi funcţionalitatea nu în exclusivitate
a serviciului militar ca o activitate specifică a cetăţenilor, ci şi a organizaţiilor, unde este prevăzută
îndeplinirea serviciului militar, care reprezintă un sistem de instituţii de stat abilitate cu sarcini în
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sectorul apărării şi securităţii. Ultimul subcapitol înglobează unele concluzii preliminare la tema
aspectelor abordate.
Capitolul al doilea, o continuare logică a primului, este rezervat cercetării fundamentelor
conceptuale şi politico-juridice ale serviciului militar, abordate în evoluţie istorică şi în aspectul
contemporaneităţii, fiind argumentată oportunitatea reformei Forţelor Armate ale Republicii
Moldova şi supusă analizei baza juridică din sfera apărării şi securităţii. Primul subcapitol include
reliefarea cadrului conceptual de organizare şi funcţionare a serviciului militar, alcătuit dintr-un
pachet extins de concepţii şi acte normative, inclusiv se efectuează analiza detaliată a pachetului
de drepturi şi libertăţi ale militarului. Subcapitolul al doilea este consacrat analizei mecanismului
organizatorico-instituţional de conducere a serviciului militar, exercitat prin prisma principiilor
sale specifice. În acelaşi context se cercetează influenţa serviciului militar asupra organismului
militar al statului. În final, subcapitolul al treilea totalizează preliminar investigaţiile.
Al treilea capitol pune în lumină procesele de reglementare politico-juridică a relaţiilor de
serviciu militar în Republica Moldova. Primul subcapitol înglobează elucidarea rolului serviciului
militar în societate, aspectelor juridice de apariţie şi evoluţie a relaţiilor de serviciu, efectuându-se
analiza conexiunii „armată-societate” ca fiind unul dintre factorii de bază a stabilităţii naţionale.
Al doilea subcapitol reflectă aspectele juridice ce ţin de încetarea relaţiilor de serviciu militare,
specificul trecerii militarilor în rezerva serviciului militar, precum şi adaptarea militarilor trecuţi
în rezervă la viaţa civilă. Este de notat, în acelaşi context, analiza desfăşurată a cadrului normativ,
care determină modalitatea de aflare a militarilor în rezervă. Ultimul subcapitol este rezervat unor
totalizări problemele ce vizează relaţiile militare de serviciu, fiind specificată importanţa instituţiei
serviciului militar în societate.
Concluziile generale încheie investigaţiile ştiinţifice, imprimându-le caracter finalizat pentru
moment, iar recomandările sunt fezabile, concrete şi cu şanse de perspectivă.
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Capitolul conţine suportul istoriografic şi teoretico-metodologic necesar pentru valorificarea
ştiinţifică a problemelor abordate în lucrare. Obiectul de cercetare a primului subcapitol cuprinde
unele elaborări ştiinţifice definitorii la temă şi întreprinde o radiografie a situaţiei în domeniul
cercetării cadrului analitic al serviciului militar, inclusiv în Republica Moldova. Cel de-al doilea
subcapitol este consacrat fundamentării bazei teoretico-metodologice aplicate pentru investigaţia
ştiinţifică a serviciului militar, sunt trasate obiectivele propuse, ipotezele înaintate şi direcţiile de
valorificarea lor.
1.1. Instituţionalizarea şi dezvoltarea serviciului militar în Republica Moldova: studiu
istoriografic şi normativ
Necesitatea studiului istoriografic este determinată de raţionamente conceptual-teoretice,
adică de a evalua serviciul militar în ansamblu, înregimentând locul care îi revine în procesul de
asigurare a securităţii și apărării naţionale, modul de organizare şi exercitare, rolul în consolidarea
societăţii şi valenţele conceptual-aplicative, dat fiind că societatea se află în mereu transformare,
iar serviciul militar urmează să fie dezvoltat astfel încât să răspundă intereselor de securitate a
societăţii, mai ales în contextul reconfigurărilor care se produc.
Instituţionalizarea serviciului militar în Republica Moldova a fost o necesitate obiectivă şi
parte a proceselor politice de asigurare a suveranităţii şi independenţei. În procesul de organizare
s-a ţinut cont atât de locul şi rolul în asigurarea securităţii naţionale, cât şi de etapa la care se afla
serviciul militar în Europa în perioada anilor`90. Fiind indispensabil legat de apărarea naţională,
serviciul militar a fost mereu adaptat la contextele strategice, iar schimbările din cadrul mediului
de securitate provocate de implozia Uniunii Sovietice şi sfârşitul războiului rece, proliferarea
crizelor zonale au determinat caracterul depăşit al principiilor de organizare şi funcţionalitate a
serviciului militar, noile condiţii de angajare a forţelor armate în operaţiunile militare solicitând
inevitabila lor profesionalizare. Totodată, din cauza că a fost suspendat în mai multe ţări, serviciul
militar invocă nostalgia exprimată, spre exemplu în Franţa, pe când în altele, cum ar fi în Elveţia,
acesta asigură interacţiunea, într-o formă reală, a diversităţii sociale. Este de notat că împrejurările
istorice au impus Republicii Moldova propria cale de instituţionalizare şi, respectiv, de dezvoltare
a serviciului militar.
I. Coropcean şi C. Manolache afirmă în articolul „Transformările social-politice sub aspectul
consecinţelor militare: Abordare teoretico-metodologică” că experienţa practică a statelor care şiau definitivat schimbările transformaţionale de tranziţie ne convinge că acest tip de reforme socialeconomice şi politice necesită o garanţie eficientă, altfel spus, solicită un număr maxim de condiţii
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obiective şi subiective care să asigure realizarea scopurilor propuse. Asemenea condiţii pot fi atât
factori şi fenomene interne, cât şi de natură externă, una din condiţiile esenţiale ale transformării
sociale fiind asigurarea militară a procesului perceput ca unitate organică a factorilor interni şi
celor externi: asigurarea imposibilităţii de a interveni armat, din afară, în procesul de realizare a
schimbărilor şi de elaborare a unui concept de organizare militară internă, adecvat caracterului
reformelor. Apărarea externă şi schimbările militare interne sunt interdependente şi urmăresc, de
fapt, acelaşi scop: garantarea siguranţei procesului de transformare în interesul societăţii, statului
şi individului [14]. Menţionăm că serviciului militar îi revine un loc deosebit ca parte componentă
a asigurării militare a proceselor menţionate. În acest context de supoziţii, referindu-ne detaliat la
tematica şi conţinutul mai multor elaborări ştiinţifice relevante, constatăm că prevalează lucrările
care pun în lumină transformările produse după încheierea războiului rece în structura sistemului
internaţional, ale căror consecinţe au determinat schimbarea caracterului serviciului militar: de la
unul obligatoriu la unul profesionist, care se exercită nu în armată de masă, ci de profesie şi cărei
îi revin noi sarcini, precum lupta cu terorismul internaţional şi desfăşurarea operaţiunilor de
menţinere a păcii. O particularitate distinctă, deloc neglijabilă, a elaborărilor ştiinţifice reliefate
rezidă în analiza comparativă a transformărilor care se produc în raport cu perioada precedentă,
urmărindu-se validarea concluziilor referitor la locul, rolul şi forma de organizare a serviciului
militar, cu specificul statului pentru care este efectuată analiza. În unele ţări, Republica Moldova,
problema serviciului naţional, civil sau militar începe a fi discutată în societate [15, p 12].
Ideea utilizării în manieră autoritară a potenţialului uman al unei ţări pentru a completa
numărul efectivelor unităţilor militare în funcţie de necesităţi este una veche, dar, realmente, a fost
organizată în Europa începând cu secolul al XVIII-lea. În decursul a două secole fundamentul de
apărare a ţărilor europene era bazat pe conscripţie şi militari de profesie care serveau cot la cot sub
drapelul ţării. Atragem atenţia: conscripţia, o practică foarte veche, a avut întotdeauna ca obiectiv
primar de a furniza și de a garanta ţărilor efective militare necesare apărării. După cel de-al Doilea
Război Mondial, conscripţiile europene trebuiau să fie adaptate la evoluţiile din cadrul sistemului
de apărare a fiecărui stat în parte. Punerea în aplicare a tehnicelor performante, pe de o parte,
implica scăderea constantă a dimensiunii unităţilor militare, păstrându-se efective cu o pregătire
militară la cel mai bun nivel, pe de alta, adaptarea conscripţiilor la noile realităţi era determinată
şi de alţi indicatori. Nivelul scutirilor, în special amânarea serviciului militar în termen, dictată de
necesitatea continuării studiilor sau de insuficienţa oportunităţilor de angajare pentru persoanele
mai calificate din cadrul efectivelor unităţilor militare. În aceste condiţii, serviciul militar practic
şi-a fundamentat caracterul său naţional.
P. Duţu în lucrarea sa „Fenomene şi procese definitorii pentru evoluţia armatei naţionale”
constată că, de fapt, evoluţia organizatorică a serviciului militar este în funcţie de transformările
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fundamentale din cadrul armatei naţionale a unui stat. Această transformare este determinată de
necesitatea concordanţei organizării, încadrării cu personal, înzestrării suficiente cu mijloace de
luptă a armatei cu contextul strategic din perioada respectivă. După 1990, s-au produs schimbări
radicale în raportul de forţe pe arena mondială. Mai întâi, prin dizolvarea URSS şi a Tratatului de
la Varşovia a dispărut rivalitatea între cele două sisteme sociale opuse: capitalist şi socialist. Pe
toată durata opoziţiei, armatele s-au dezvoltat în direcţia apărării teritoriului naţional împotriva
unui eventual atac armat masiv din partea inamicilor identificaţi şi riguros determinaţi. Apoi, atât
NATO, cât şi Uniunea Europeană şi-au „deschis porţile” pentru aderarea altor state, printre care
se numără şi cele ex-socialiste europene. În prezent altele sunt, cel puţin pe continentul european,
ameninţările şi riscurile de securitate cărora trebuie statele să le facă faţă [6, p.101]. Apariţia şi
manifestarea unor noi riscuri şi ameninţări în materie de securitate reprezintă factorul central al
procesului de transformare a armatei şi de desfăşurarea a serviciului militar. Aceşti factori, precum
şi lipsa de resurse, au determinat concentrarea eforturilor bugetare şi umane pentru a găsi soluţii
ambiţioase de trecere de la armata bazată pe conscripţie la o armată profesională, abordare pe care
o susţinem.
Pentru efectuarea studiului istoriografic sunt necesare unele precizări terminologice, dat
fiind că termenul „serviciu militar” este folosit atât de către specialişti, cât şi în vorbirea curentă
în strânsă legătură cu mai multe sintagme, precum: armată, armată de masă, armată de profesie,
conscripţie, mercenar, militar de carieră, militar în termen, militar angajat pe bază de contract.
În ordinea reliefată de idei, evităm posibilitatea apariţiei unor confuzii în înţelegerea sensului lor
de către cei care îi folosesc şi, în acelaşi timp, determinăm complexitatea problemei investigate,
având la bază abordarea politico-juridică a serviciului militar în Republica Moldova.
Pentru noi este importantă, mai întâi, studierea serviciului militar şi a noţiunilor conexe prin
prisma elaborărilor ştiinţifice ale cercetătorilor străini, care reprezintă ţări cu tradiţii militare
solide, care pot fi aplicate cu referinţă la reforma Armata Naţională.
H. Georgescu în „Dicţionarul explicativ militar” formulează definiţia că armata „reprezintă
totalitatea forţelor militare regulate ale unui stat” [16, p.113-114], J. Sumpf se pronunţă în acelaşi
context de idei, notând în „Dicţionarul de sociologie” că armata este „ansamblul forţelor militare
ale unei naţiuni” [17, p.23]. Altfel spus, armata se dovedeşte a fi o instituţie a statului, care poate
folosi, în mod organizat şi legal, violenţa pentru îndeplinirea misiunilor. Fiind organism specializat
în vederea purtării războiului, armata se compune din subunităţi, unităţi şi mari unităţi de luptă,
categorii de forţe şi genuri de arme capabile prin organizare, dotare şi instruire să pregătească şi
să poarte acţiuni militare terestre, aeriene şi maritime cu caracter tactic, operativ şi strategic. În
„Lexicon militar” se menționează că armata este o instituţie cu un sistem propriu de organizare,
conducere şi ierarhizare, a cărei activitate se desfăşoară în strictă conformitate cu prevederile
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legilor statului, regulamentelor militare, ordinelor şi dispoziţiilor comandanţilor şi şefilor [18, p.
41-42].
În acest sens, P. Duţu, C. Moştoflei şi A. Sarcinschi în lucrarea „Profesionalizarea Armatei
României în contextul integrării în NATO” subliniază că organizarea, caracterul şi evoluţia
armatei sunt determinate de un complex de factori, precum: regimul politic; progresele ştiinţei şi
tehnicii; nivelul de dezvoltare economică a ţării; posibilităţile economice, tehnico-ştiinţifice şi
demografice ale fiecărui stat; apartenenţa la anumită alianţă politico-militară; poziţia geografică;
dimensiunile şi caracteristicile teritoriului naţional; tradiţiile şi specificul naţional al fiecărui
popor. Actualmente, această evoluţie a armatelor are un ritm tot mai alert, astfel explicându-se clar
preocupările statelor de a amplifica, prin reorganizare şi profesionalizare, capacităţile armatelor de
adaptare flexibilă la necesităţile sociale, politice și militare, interne şi internaţionale, aflate într-o
continuă schimbare [7, p.3].
Vom consemna faptul că misiunea esenţială a armatei este apărarea prin mijloace militare a
statului. În realizarea acestui scop, armata trebuie să îndeplinească trei sarcini primordiale: să
apere, să mobilizeze și să lupte. Lupta armată poate fi considerată ca un mod de acţiune a unui
instrument al politicii statului, al Forţelor Armate, în vederea realizării scopurilor pe care politica
nu le-a putut realiza folosind arsenalul său de mijloace paşnice. Ea include totalitatea acţiunilor
desfăşurate de toate categoriile de forţe la nivel strategic, operativ şi tactic. Un rol esenţial în aceste
acţiuni îl joacă cantitatea şi calitatea forţelor şi mijloacelor participante la luptă, care se reprezintă
prin: masa de militari, cadrele de comandă, armamentul şi tehnica de luptă, dar şi factorii morali
care îi leagă într-un tot întreg pe cei dintâi [19].
Vom nota că din experienţa ultimelor conflicte armate, pentru succesul unei lupte contează
calitatea şi moralul militarilor implicaţi în luptă. Anume această sarcină revine serviciului militar.
Astfel se explică interesul sporit al cercetătorilor faţă de problema apariţiei şi manifestării unor
dificultăţi în organizarea şi în desfăşurarea serviciului militar, cum ar fi J. Callaghan în lucrarea
„Securitatea internaţională şi Forţele Armate” [20], P. Azoulay în lucrarea „Un nouveau profil
pour l'armée: compte rendu du séminaire entre le Centre militaire d'études stratégiques et le Centre
d'études en sciences sociales de la Défense” [21], C. Moştoflei şi A. Sarcinshi în ampla lucrare
„Militar – nonmilitar în securitatea naţională. Dilema armatei” [22], L. Stăncilă şi B. Dabija în
lucrarea „Probleme generale privind apărarea armată a ţării” [23].
De fapt, pentru noi este importantă analiza modalităţilor de organizare a armatei unui stat,
pe motivul că determină caracterul de organizare a serviciului militar în Republica Moldova. În
continuare vom defini, mai întâi de toate, doi termeni, recrutarea şi încorporarea, a căror esenţă a
fost fundamentată în „Regulamentul cu privire la încorporarea cetăţenilor în termen sau în cel cu
termen redus”, autorul tezei aflându-se în fruntea grupului de lucru care a elaborat documentul.
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Recrutarea este activitatea privind luarea în evidenţa militară a tinerilor, selectarea recruţilor apţi
pentru îndeplinirea serviciului militar şi pentru repartizarea lor preliminară pe genuri de arme şi
componente ale Forţelor Armate [24]. Politicile militare de recrutare determină resursele umane
de care armata dispune, reflectă structura instituţională a statului, situaţia social-politică şi chiar
diplomatică. Vom preciza că cercetarea practicilor de recrutare nu se limitează numai la studiul
istoriei militare, chiar dacă tradiţiile de recrutare sunt diferite.
Încorporarea este selectarea recruţilor pentru îndeplinirea serviciului militar, repartizarea pe
genuri de arme şi componente ale Forţelor Armate, trimiterea lor în unităţile militare pentru
îndeplinirea serviciului militar în termen sau celui cu termen redus, conform deciziei comisiei de
recrutare-încorporare. Actul normativ principal în baza căruia este organizat serviciului militar,
elaborat sub conducerea autorului, Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea
Patriei, reglementează organizarea şi desfăşurarea încorporării cetăţenilor Republicii Moldova în
serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus [25].
În prezent, deosebim următoarele tipuri de armate: armată de masă; armată de profesie şi
armată mixtă, fiecărui tip (de armată) îi este caracteristică o metodă de organizare a serviciului
militar. În opinia noastră, tipul armatei deţine primatul, în cadrul căreia ca parte componentă este
determinată metoda de organizare a serviciului militar prin criteriul de recrutare a militarilor în
termen (soldaţi şi gradaţi) pentru serviciul militar. Astfel, N. I. Sava în articolul numit „Armata şi
societatea” menţionează că trăsătura generală a armatei de masă rezidă în faptul că o parte
semnificativă a personalului militar, adică militarii în termen, execută serviciul militar obligatoriu,
ajungând în armată împotriva voinţei lor, prin aşa numita conscripţie. Nu împărtăşim această idee,
deoarece, atunci când valorile morale de cinste, onoare, demnitate, datorie, credinţă jurământului,
tradiţii sunt activ promovate în societate, iar societatea îşi respectă armata, serviciul militar devine
o obligaţiune morală, exprimată prin voinţa tânărului de a se încadra în mod benevol în serviciului
militar. Armata populară chineză funcţionează pe principiul de conscripţie, numărul doritorilor de
a se încadra fiind mult mai mare decât numărul necesar pentru recrutate, din care cauză înrolarea
tinerilor se efectuează în bază de concurs. Este de precizat că autorul şi-a satisfăcut serviciul militar
în Afganistan şi pot fi prezentate multiple exemple când tinerii benevol scriau cereri să fie trimişi
pentru a lupta (în Afganistan). Ofiţerii şi subofiţerii vin în mod voluntar, alegând liber, dacă doresc
să devină militari de profesie. În prezent, acest tip de armată se află în declin. După anii 1970, în
cele mai multe state industriale avansate, îndeosebi în cele care dispun de armament nuclear sau
fac parte dintr-o alianţă politico-militară, tendinţele în formatul organizaţional militar a fost
canalizate pe forţe militare reduse numeric, complet profesionalizate, gata de luptă permanent sau
în timp foarte scurt, cu putere de intervenţie şi de lovire foarte mare [26, p.12-13]. Aceste aspecte
nu pot să nu fie luate în calcul, ținând cont de realitățile din Republica Moldova.
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Armata de profesie se exprimă prin angajarea benevolă în instituţia militată a întregului
efectiv de militari, toţi având pregătire profesională specifică posturilor şi funcţiilor pentru care
sunt încadraţi. Acceptarea sau respingerea solicitanţilor se face potrivit unor criterii complexe şi,
de regulă, prin concurs. Asemenea tip de armată este propriu statelor industriale dezvoltate, care
pot să se înzestreze masiv cu tehnică militară modernă. Vom nota că apariţia şi evoluţia armatei
de profesie se dovedeşte a fi un răspuns adecvat la schimbările produse în mediul de securitate atât
la nivel naţional, cât şi internaţional.
Armata mixtă reprezintă instituţia militară în care se întâlnesc atât militari de rând, proveniţi
din conscripţie, cât şi din voluntariat, pe lângă militarii de carieră, întrunind ofiţeri, maiştri militari
şi subofiţeri. Proporţia în care se uzitează de o modalitate de recrutare sau alta depinde de un
spectru extins de factori economici, politici, sociali, demografici și militari, de starea şi tendinţele
de evoluţie ale mediului de securitate naţională, zonală, regională şi globală. Un asemenea tip de
armată se întâlneşte şi în state cu un nivel de dezvoltare economică ridicată, care aparţin sau nu
unei alianţe politico-militare.
Vom specifica în contextul celor menţionate mai sus că la nivelul conducerii Ministerului
Apărării al Republicii Moldova, chiar de la formarea sa, nu a fost formulată o singură opţiune cu
privire la tipul armatei pe care urma s-o construim: în lipsa unei politici de stat fondată pe calcule
fezabile şi clarviziune privind securitatea militară a statului, în general, şi a modului de organizarea
a serviciului militar, în special, fiecare ministru a venit cu propria viziune asupra reformei armatei
şi modelului de organizare a serviciului militar. Astfel, în ultimii ani aspectele ce vizează forma
de completare a Armatei Naţionale au cunoscut o oscilaţie de la o extremă la alta, factor care nu a
permis să fie asigurată o platformă clară a serviciului militar. V. Marinuţa în interviul „Colaborarea
cu NATO nu este un pericol” de la ziarul „Timpul”, pronunţându-se pe marginea politicii ce ţine
de modelul serviciului militar, menţionează că, personal, nu este adeptul ca sută la sută armata să
fie prin contract, deoarece pentru Republica Moldova va fi foarte dificil din punct de vedere
financiar să menţină o armată exclusiv din ofiţeri prin contract. Armata Naţională este o instituţie
care îşi îndeplineşte şi rolul educator în domeniul militar-patriotic. În plus, sunt foarte multe funcţii
care nu necesită cadre pregătite calitativ pe termen lung, acestea ar putea fi îndeplinite de militari
în termen [27]. După doi ani, într-o conferinţa de presă transmisă de „Publika TV”, exprimă altă
abordare politică, prin care, soldaţii nu vor mai fi luaţi cu arcanul la armată, iar serviciul militar
prin contract va înlocui serviciul militar în termen. „Ne propunem către 2017 să finalizăm trecerea
armatei la serviciul militar prin contract”, trecerea la o armată prin contract este privită ca o formă
prin care va avea loc diminuarea cazurilor de umilire şi de maltratare în rândurile soldaţilor [28].
V. Troenco a fost un promotor convins al armatei profesionale: astfel, în interviul pentru portalul
„Basarabia.md” a vorbit despre conceptul trecerii la armată prin contract că este aproape gata, în
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scurt timp serviciul militar în Moldova nu va mai fi obligatoriu, se va trece la armata prin contract.
„Subofiţerii care activează prin contract la număr constituie jumătate din numărul total al Armatei
Naţionale, acest proces este în realizare deplină” [29]. V. Cibotaru a venit cu altă abordare politică
de organizare a serviciului militar, fiind adept al sistemului mixt. În interviul „Armata Naţională
trebuie să fie gata oricând pentru orice provocare şi orice risc” la portalul de ştiri „Tribuna.md”
acesta afirmă că este un adept convins al sistemului mixt: „jumătate din Armată Naţională este
formată din militari prin contract, care asigură continuarea procesului de instruire şi asigură gradul
înalt de pregătire de luptă pentru a putea îndeplini sarcinilor constituţionale de care avem nevoie.
Totodată, în lipsa unui sistem de recrutare şi fără un serviciul militar în termen, nu vom fi în stare
să asigurăm cadre pregătite, care ulterior trec în rezervă şi care ar fi capabile să execute misiunile
stabilite de conducerea statului în caz de necesitate” [30]. Republica Moldova nu este gata să aibă
o armată profesionistă: Franţa, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii având resurse financiare,
intelectuale, propagandistice şi alte resurse, cu mari dificultăţi au ajuns la o armată profesionistă.
Republica Moldova cu posibilităţile sale limitate pur şi simplu nu va putea face acest lucru, o
variantă ideală pentru Forţele Armate poate fi considerat modelul mixt [31]. A. Şalaru a reprezentat
un partid care pledează pentru armată profesionistă: în interviul pentru postul „TV Moldova-1”,
liderul liberalilor M. Ghimpu a subliniat că, în scopul modernizării Armatei Naţionale, partidul
său propune înrolarea tinerilor doar pe bază de contract, deoarece suntem prea săraci să ne putem
permite lucruri ieftine şi venim cu propunerea să trecem la o armată cu ostaşi încadraţi pe bază de
contract, să avem o armată profesionistă [32].
Prin urmare, în ultimii ani la Ministerul Apărării au fost exprimate diferite viziuni politice
privind modul de completare a Armatei Naţionale şi de organizare a serviciului militar, ordine care
demonstrează lipsa politicii unice a statului asupra procesului de reformă şi dezvoltare a armatei.
În această ordine de idei, vom accentua importanţa tezei noastre în etapa actuală, susţinând poziţia
lui V. Cibotaru că Republica Moldova trebuie să-şi dezvolte Forţele Armate pe principiul mixt de
completare, care presupune prezenţa militarilor încadraţi atât pe bază de contract, cât şi prin
conscripţie. Vom menţiona că nu s-au întreprins toate acţiunile necesare pentru a avea o armată
mixtă multilateral organizată şi asigurată. Astfel, în organizarea serviciului militar prin contract
creşte rolul formării tinerilor ofiţeri în pregătirea lor de a lucra cu militari profesionişti pe contract,
însă actualmente în Armata Naţională acest factor practic nu este luat în considerare, Academia
Militară „Alexandru cel Bun” continuând procesul de pregătire a ofiţerilor prin prisma excluzivă
a lucrului cu militarii în termen.
Important se dovedeşte a fi factorul că absolut în orice tip de armată primul profesionist este
ofiţerul şi deci, până a discuta despre trecerea la o armată profesionistă, trebuie să construim un
corp de ofiţeri profesionişti. Potrivit opiniei lui S. P. Huntington expusă în „The Soldier and The
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State”, corpul ofiţerilor este unul profesional, iar ofiţerul modern este un profesionist. În acest
sens, profesionalismul este caracteristica ce diferenţiază ofiţerul de luptătorii epocilor din trecut.
Din perspectiva relaţiilor civil-militare, profesionalismul ofiţerilor reprezintă o garanţie a păstrării
loialităţii militarilor faţă de conducerea politică democratică. Aceştia trebuie să îndeplinească mai
multe condiţii, precum: să fie experţi în acţiunile pe care le fac; să aibă o bună pregătire academică
şi militară; să fie buni executanţi ai ordinelor primite de la conducerea civilă; să aibă sentiment
puternic de apartenenţă la clasa militară, responsabilitatea faţă de societate alcătuind sursa puterii
instituţiei militare [33, p.7-19]. Un aspect care pune în dificultate pregătirea de luptă a armatei
mixte ţine de sustragerea efectivului la anumite activităţi de asigurare a serviciului în interior: nu
este posibil să ai militari pe contract profesionist care în loc de instruire sunt menţinuţi în diferite
categorii de serviciu şi activităţi care nu sunt legate cu pregătirea de luptă. Acest factor trebuie să
fie luat în calcul pentru schimbarea politicilor în organizarea serviciului militar.
B. Boene şi M. Martin în monografia „Conscription et armee de metier” cercetează sub toate
aspectele armata de conscripţie, menţionând că dacă ne referim la conscripţie, putem spune că
aceasta constituie o modalitate de recrutare a unei părţi importante a efectivelor armatei (este vorba
de militarii în termen sau militarii de rând), se traduce în obligativitatea tuturor cetăţenilor ţării,
care îndeplinesc condiţiile prevăzute prin lege, să efectueze stagiul militar. Statele care practică
conscripţia legiferează prevederi legale privind criteriile de selecţie (vârstă, sex, stare de sănătate,
aptitudini) a celor care vor executa serviciul militar, durata, excepţiile permise de lege, sancţiuni
pentru cei care se sustrag de la o asemenea îndatorire. În prezent, în majoritatea ţărilor dezvoltate
estr atestat un curent enorm de opinie nefavorabil acestei metode de recrutare a militarilor de rând
(soldaţilor). Totodată, atestăm şi partizani ai acestui mod de efectuare a serviciului militar, printre
argumentele aduse în favoarea conscripţiei se numără: formarea şi dezvoltarea sentimentului de
apărare a ţării; întărirea legăturii dintre instituţia militară şi naţiunea cărei aparţine; costuri mai
mici pentru conscripţie decât pentru militarii de profesie; asigurarea rezervelor umane necesare
şi suficiente în caz de război [34, p.144-145, 246-247]. Subscriem la această aserţiune, deoarece
concluziile se dovedesc a fi relevante şi pentru Republica Moldova. Un factor destul de important
pe care îl menţionează este rolul serviciului militar în termen în procesului educativ al tinerilor,
dar şi în contextul interconexiunilor cu societatea se evidenţiază platforma ideologică şi patriotică
pentru pregătirea tinerilor pentru serviciul militar. Considerăm că anume lipsa acestor platforme
în formarea tinerilor pentru serviciul militar în Armata Naţională reprezintă cauza multor abateri
disciplinare săvârşite de militarii în termen: din propria experienţă afirmăm că numărul încălcărilor
disciplinare la o mie de militari săvârşite de tineri în serviciul militar în Armata Sovietică a fost de
zeci de ori mai mic decât în Armata Naţională. Această situaţie ne impune să căutăm răspunsul,
care se regăseşte anume în platforma puternică ideologică şi patriotică care forma tânărul pentru a
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servi regimul sovietic. Constatăm cu certitudine că instituţiile şi mecanismele care funcţionau şi
participau la formare tânărului soldat în condiţiile sovietice şi cele care actualmente sunt implicate
în vederea pregătirii tânărului pentru a servi Patria, statul Republica Moldova se dovedesc a fi total
incomparabile, deşi nu este mai puţin adevărat că unele obiceiuri şi tradiţii şi-au continuitate.
În contextul reliefat de idei, vom face o scurtă trecere în revistă a instrumentarului politic şi
ideologic al regimului sovietic orientat spre pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei. Până a
ajunge la vârsta de încadrare în serviciul militar, tânărul trecea printr-o maşinărie bine pusă în
acţiune, astfel încât la chemarea Patriei să fie gata să-şi apere ţara cu preţul propriei vieţi. Printre
acțiuni trebuie de remarcat domeniul ideologic, aproape toţi tinerii treceau prin organizaţiile de
masă, octombrei, pionieri şi comsomolişti, în cadrul cărora se forma o singură opţiune: fidelitate
sistemului. Din punct de vedere spiritual, percepţia armatei a fost unica formă de transformare a
tânărului în bărbat, repetându-se „cine n-a făcut armata, nu este bărbat”, percepţia primind rădăcini
adânci, inclusiv la fete tinere, care, la rândul lor, nu-şi puteau imagina crearea unei familii cu cel
ce nu a satisfăcut serviciul militar. În sate, în colective de muncă, petrecerea tânărului în armată şi
întâlnirea după armată era un obicei cu substrat ideologic. O pondere aparte revenea familiei, unde
tata, care și-a satisfăcut serviciul militar, încuraja şi dorea feciorului să treacă această şcoală a
bărbăţiei. Alt aspect a fost cel educaţional prin care treceau tinerii, constatând că o sută procente
din tinerii soldaţi aveau studii medii sau studii profesionale. Toţi tinerii treceau cursul pregătirii
militare, un obiect obligatoriu pentru clasele superioare. Un rol deosebit a fost acordat aspectului
propagandistic, unde televiziunea, radioul, presa scrisă, cinematograful, teatrul, literatura ridicau
sus cultul serviciului militar şi a apărătorului ţării. Am menţionat punctual o parte din arsenalul de
acţiuni şi mecanisme care participau la formarea viitorului soldat sovietic, remarcând în context
că în Republica Moldova actualmente Ministerul Apărării practic a rămas singura entitate
preocupată de aspectul important al pregătirii şi formării viitorului apărător al Patriei. Sistemul de
conscripţie presupune necesitatea unui program de educaţie patriotică a tineretului,o abordare
complexă şi multiaspectuală, date fiind noile împrejurări, solicitări şi tendinţe. Considerăm că
armata este o şcoală a educaţiei polivalente, inclusiv de formare a concepţiilor despre lume.
P. Duţu în „Fenomene şi procese definitorii pentru evoluţia Armatei Naţionale” a argumentat
necesitatea conscripţiei, a rolului ei educativ în societate, susținând că, în esenţă, conscripţia este
o obligaţie legală, cărei trebuie să-i „răspundă afirmativ” persoanele care îndeplinesc condiţiile de
efectuare a serviciului militar. Acesta, la rândul său, reprezintă traducerea practică a obligaţiunilor
legale printr-un serviciu personal sub arme (chemarea sub drapel). Dar nevoile armatelor fiind
variabile, contigentele şi diferitele legi cu privire la serviciu (se fixează în special durata) au fost
condiţionate prin adecvarea nevoi – resurse. Progresiv, depăşind aspectul tehnic, conscripţia a
devenit un simbol politic pe motivul legăturii conscripţie - cetăţeni (soldatul cetăţean) [6, p.18].
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În literatura de specialitate identificăm o analiză amplă a evoluţiei conscripţiilor ţinând cont
de specificul fiecărei ţări aparte. În lucrările „La conscription en debat ou le triple apprentissage
de la nation, de la citoyennete, de la Republique” şi „Historie de la conscription” A. Crepin pune
accentul pe rolul conscripţiei şi serviciului militar la construcţia statului-naţiune, la aculturaţia
politică, la construcţia identităţii naţionale şi celei de cetăţenie [35]. Vom menţiona actualitatea
poziţiei expuse pentru Republica Moldova și din acest punct de vedere susţinem poziţia autorului.
Ca argument în plus pentru poziţia noastră este încercarea nereuşită a Ucrainei, un stat cu
identitatea cetăţenilor necimentată, de a trece, începând cu 1 ianuarie 2013, la armată de profesie,
situaţie care nu numai că a lăsat armata fără apărători, dar a şi fost una dintre cauzele pierderii
Crimeii şi pierderilor militare în acţiunile antiteroriste din est.
Referindu-ne mai detaliat la tematica şi conţinutul unor elaborări ştiinţifice ale cercetătorilor
moldoveni, exprimată prin analiza proceselor de formare a cadrului politico-juridic şi de edificare
structural-instituţională în domeniul dat, cu precădere a serviciului militar în Republica Moldova,
constatăm că se află într-o strânsă legătură cu evoluţia independenţei statului. Istoria serviciului
militar în Republica Moldova se află în interconexiune directă cu modificările social-politice de la
sfârşitul secolului XX în spaţiul ex-sovietic. Declararea suveranităţii Republicii Sovietice
Socialiste Moldova a fost întâmpinată cu rezistenţă de forţele conservatoare locale, cât de şi cele
din centrul unional. În aceste condiţii, clasa politică trebuia să urgenteze organizarea instituţiilor
statale menite să contribuie la edificarea statului şi consolidarea independenţei, în urma adoptării
Declaraţiei de Independenţă, iar printre aceste obiective se afla şi instituţia serviciului militar.
Necesitatea și oportunitatea creării pentru tinerii din Republica Moldova a mecanismului de
îndeplinire a serviciului militar la baştină erau privite în mai multe aspecte, atât politice, ca element
de consolidare a propriei securităţi, cât şi ca factor de protecţie a tinerilor în faţa fărădelegilor, altor
ilegalități profund înrădăcinate în Armata Sovietică. Lupta politică pentru dreptul de organizare şi
desfăşurare a serviciului militar pentru cetăţenii Republicii Moldova în propria ţară a fost o parte
a luptei pentru independenţă. În mâinile oamenilor politici, care luptau pentru dreptul de organizare
a serviciului militar în Patrie, se afla soarta a aproximativ 55.000 de tineri recrutaţi pentru serviciul
în termen şi aproximativ 5.000 de ofiţeri şi plutonieri originari din RSS Moldovenească, care îşi
satisfăceau serviciul militar în perioada dată în Armata Sovietică [36]. Astfel, pentru oamenii
politici moldoveni ai anilor`90 secolului XX a fost prioritar de a stabili legalităţile organizării
serviciului militar, mai apoi forma structurii militare în care să fie organizat, demonstrând cursul
prioritar-strategic absolut paşnic în al cărui limite se dorea dezvoltarea evenimentelor în contextul
obţinerii independenţei.
Lucrarea lui V. Ciobanu „Organizarea Instituţiei Militare a Republicii Moldova (1990 2011)” este consacrată analizei istoriei evenimentelor din această perioadă cu privire la evoluţia
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constituirii Armatei Naţionale. Lucrarea permite să evidenţiem procesul de devenire a serviciului
militar naţional. Cercetătorul menţionează că schimbările social-politice din acea perioadă au
generat criza din Armata Sovietică, iar aceasta a condiţionat opţiunea promovării unei politici
militare proprii.
Vom consemna că agravarea situaţiei interetnice din acea perioadă motiva, într-un anumit
fel, implicarea armatei în soluţionarea conflictelor interne. Din cercetarea dată vom spicui că
serviciul militar a pus cetăţenii din republicile unionale, atât ofiţerii, cât şi militarii în termen,
contrar voinţei lor, dar şi voinţei poporului pe care îl reprezentau, să se lupte unii cu alţii. Asupra
lor în acea perioadă acţiona maşinăria de superioritate a Codului Penal cu privire la încălcările
serviciului militar. Vom preciza că rămâne neelucidată soarta militarilor moldoveni care au fost
prinşi de circumstanţe şi trimişi să reprime mişcările naţionale în Georgia, Azerbaidjan, Lituania.
Autorul menţionează că la acea etapă, în anii 1988-1990, în condiţii de pace din unităţile Armatei
Sovietice fuseseră trimise în Moldova circa 140 de sicrie de zinc. În 1990, în timpul satisfacerii
serviciului militar în Armata Sovietică îşi pierduseră viaţa 41 de tineri din Republica Moldova; în
47 de zile ale anului următor, încă 10 persoane; numărul dezertorilor depăşea o mie de persoane
[37, p.5]. Constatăm, în ordinea reliefată de idei că în acţiunile de luptă din cadrul războiului din
Afganistan în anii 1979-1989 au căzut în lupte 301 băştinaşi din Republica Moldova, pe când în
doi ani, 1988-1990, din Armata Sovietică au fost aduşi peste 150 de sicrie ale tinerilor moldoveni.
Evoluţia evenimentelor a lăsat fără răspundere penală fosta conducere a Armatei Sovietice pentru
aceste crime, dar nici nu au fi fost cerute explicaţii de la conducerea politică a URSS. Mai mult,
armele fostei Armate Sovietice ne-au mai curmat viaţa a peste 300 de patrioţi ai neamului în luptele
pentru apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova în
perioada anilor 1991-1992.
Lucrarea elaborată de V. Gaiciuc şi V. Ciobanu „Construirea Armatei Naţionale (cronica
evenimentelor 1989-1992)” pune în lumină subiectul urgentării creării unei instituţii de forţă care
să garanteze independenţa şi viaţa cetăţenilor în circumstanţele destrămării URSS şi încălcărilor
grave din Armata Sovietică. Cercetătorii operează direct cu exemple ale scrisorilor adresate
conducerii Republicii Moldova: „Feciorii Moldovei nu mai doresc să apere teritorii străine, să
vorbească o limbă străină, să se pătrundă de patriotism şi internaţionalism fals, băgat cu forţă în
creier, ei vor să stea de veghe la hotarele Ţării Moldovei, să-şi apere pământul străbunilor…”;
„Considerăm că cetăţenii Moldovei trebuie să-şi satisfacă serviciul militar pe teritoriul republicii
noastre. Cerem să fim întorşi la baştină pentru a ne continua serviciul militar, pentru a sta la paza
pământurilor lăsate drept moştenire de către străbunii noştri”.Tot în această perioadă la mitingurile
şi adunările mişcării democratice, care în acei ani luaseră amploare, se scanda din ce în ce mai
insistent: “Vrem Armată Naţională” [38, p.8]. În baza cercetărilor, determinăm că un alt motiv
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pentru oamenii politici de a asigura legalitatea serviciului militar în Republica Moldova a fost
dorinţa directă manifestată a băştinaşilor, atât a ofiţerilor, cât şi a militarilor în termen, de a reveni
acasă. Vom evidenţia însă şi dorinţa părinţilor ca feciorii lor să nu fie trimişi pentru satisfacerea
serviciului militar în Armata Sovietică, care avea în rândurile cetăţenilor percepţia întruchipării
negativismului şi respingerii. Acest factor s-a dovedit a fi nefast pentru primii ani de funcţionare
a serviciului militar în cadrul Armatei Naţionale a Republicii Moldova, deoarece era percepută ca
succesor al Armatei Sovietice. A fost necesar un efort considerabil din partea conducerii Armate
Naţionale de a obţine încrederea de a fi considerată armata poporului. Unităţile militare şi centrele
militare au înrădăcinat temelia tradiţiei de organizare a încorporării în serviciul militar pe
principiul teritorial (mai aproape de casă), ziua recrutului în centrele raionale, ziua uşilor deschise
în unităţile militare, formarea comitetelor părinteşti ale ostaşilor în unităţile militare, susţinerea
activităţii organizaţiilor neguvernamentale.
Atragem atenţia că pentru perioada 1990-1991 problema militară nu putea fi rezolvată de
politicienii moldoveni, deoarece depindea, în mare măsură, de raporturile cu puterea militară
centrală. În contextul primelor etape ale organizării instituţiei de apărare a Republicii Moldova,
trebuie evidenţiată activitatea Comisiei parlamentare pentru probleme militare şi securitatea
statului şi a Departamentului militar, structuri care au contribuit substanţial la stabilirea bazelor
organizării serviciului militar în Republica Moldova.
Suntem plenar de acord cu V. Ciobanu când menţionează că, pentru a salva viaţa tinerilor
recrutaţi, trebuiau întreprinse unele măsuri excepţionale care, deseori, nu erau pe placul conducerii
Armatei Sovietice. În acest context, se recurgea la tactica informării şi obţinerii de informaţii
veridice cu privire la moldovenii încorporaţi în serviciul militar, scoţându-se în evidenţă aspectul
principial pentru conducerea Republicii Moldova de organizare a serviciului militar în ţară –
salvarea vieţilor tinerilor, apoi importanţa şi rolul lui în sistemul de securitate. Notăm şi faptul că
cercetătorul scoate în lumină rolul primului Parlament în stabilirea platformei serviciului militar
naţional: luând act de problema militară şi condiţiile obiective de recrutare, la 4 septembrie 1990
a fost adoptată Hotărârea cu privire la serviciul militar al cetăţenilor RSS Moldoveneşti, care a
inclus şi prima formulare clară a ideii militare în republică. Vom preciza că sursele de informare
centrale blocau orice informaţie de acest gen, încercând să protejeze militarii din unităţile sovietice
de a lua atitudine faţă de procesele care se derulau în republicile de baştină. În conformitate cu
hotărârea dată, atitudinea negativă a populaţiei faţă de serviciul militar în armata sovietică
reprezenta unul dintre principalii factori de destabilizare a situaţiei social-politice din republică,
antrenarea cetăţenilor (militarilor) republicii în acţiunile de aplanare a conflictelor interetnice şi
lichidarea consecinţelor dezordinilor cu caracter de masă din diferite regiuni ale URSS cauzau
moartea multor dintre tinerii încorporaţi în armată. În acea perioadă complicată marea majoritate
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a parlamentarilor considera că şefii de unităţi şi subunităţi militare, inclusiv conducerea Forţelor
Armate ale Uniunii Sovietice, se dovedeau a fi incapabili să asigure condiţii normale pentru
satisfacerea serviciului militar şi securitatea personală a celor încorporaţi. Astfel, conştienţi de
responsabilitatea pe care o purtau pentru apărarea drepturilor, onoarei şi demnităţii cetăţenilor,
pentru asigurarea securităţii, ocrotirea sănătăţii şi vieţii acestora, dat fiind că cetăţenii republicii
trebuie să-şi satisfacă serviciul militar pe teritoriul propriului stat, deputaţii au examinat proiectul
privind reglementarea problemei militare.
În hotărâre se menţiona că pe viitor cetăţenii Republicii Moldova nu-şi vor mai satisface
serviciul militar activ în cadrul Armatei Sovietice, iar militarii în rezervă nu vor mai fi chemaţi la
cantonamente. În acelaşi context de acţiuni preconizate, Guvernul şi-a propus să soluţioneze şi
problema cu privire la reîntoarcerea la baştină a persoanelor care-şi satisfăceau serviciul militar în
cadrul Forţelor Armate ale Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste; satisfacerea serviciului
militar pe teritoriul republicii; elaborarea unui program de înfiinţare a formaţiunilor militare ale
Armatei Naţionale şi asigurarea condiţiilor tehnico-materiale pentru funcţionarea lor. Executivul
a iniţiat acţiuni pentru elaborarea proiectului de lege “Cu privire la serviciul militar al cetăţenilor
RSS Moldova”.
Oamenii politici moldoveni erau conştienţi de faptul că, în mare măsură, succesul politicii
promovate privind crearea Armatei Naţionale depinde de eficienţa şi coerenţa relaţiilor cu centrul
unional. Semnarea Tratatului bilateral cu Federaţia Rusă în a doua jumătate a anului 1990 a permis
obţinerea anumitor privilegii pentru satisfacerea serviciului militar pe teritoriul republicii. În
temeiul Tratatului au avut loc unele întâlniri cu reprezentanţi ai Ministerului Apărării al URSS,
însă în cadrul acestora nu s-a abordat problema formării Armatei Naţionale, ci doar aspecte privind
recrutarea tinerilor din Moldova. În urma negocierilor, 35% din băştinaşii recrutaţi şi 20% din noii
recruţi carabinieri moldoveni urmau să-şi satisfacă serviciul militar pe teritoriul republicii. În afara
acestor condiţii, recrutarea se realiza în baza unei cereri şi cu consimţământul părinţilor celor
recrutaţi, urmând ca noii recruţi să nu fie antrenaţi în conflicte interetnice. Astfel, la 15 ianuarie
1991 din numărul total de 9.192 de tineri încorporaţi, pe teritoriul RSS Moldova au fost lăsaţi săşi satisfacă serviciul militar 1.373 (10%), iar în districtul militar Odessa au fost repartizate 4.212
de persoane (45,8%). Soarta dezertorilor şi fărădelegile din cadrul armatei au făcut ca la 9 iulie
1991 preşedintele republicii să semneze Legea nr. 633-XII “Cu privire la serviciul de alternativă”,
argumentând că, potrivit art. 50 al Constituţiei, care recunoaşte dreptul cetăţenilor la libertatea
conştiinţei, consfinţit în Declaraţia Drepturilor Omului, era necesară adoptarea respectivei legi,
care să racordeze legislaţia republicii la normele de drept internaţional. Conform Legii, cetăţenilor
Republicii Moldova li se oferea dreptul de a se eschiva de la satisfacerea serviciului militar în bază
de convingeri religioase şi politice. Trebuie precizat că în primăvara anului 1992, în serviciul de
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alternativă erau încorporate circa 6.000 de persoane, inclusiv 2.000 din rândul celor care au
abandonat unităţile fostei armate sovietice [37, p.15].
Una din elaborările recente, lucrarea lui C. Manolache „Politica de construcţie militară în
Republica Moldova: Repere teoretico-metodologice şi valenţe practice”, care reprezintă în opinia
noastră o cercetare fundamentală a construcţiei militare a statului, instituţionalizării organismului
militar al statului şi instituţiilor componente, asigură un înalt nivel de cunoaştere şi înţelegere a
sectorului naţional de securitate. Din lucrare vom evidenţia că procesele de construcţie militară a
statului au demarat imediat după proclamarea suveranităţii şi s-au extins pe măsura necesităţii de
a elabora cadrul legislativ-normativ şi instituţionaliza formaţiuni abilitate cu atribuţii în domeniul
securităţii şi apărării naţionale [39, p.5]. În lumina cercetării efectuate de către autor, vom scoate
în evidenţă evoluţia serviciului militar în totalitatea de acţiuni care s-au desfăşurat pentru
asigurarea construcţiei militare a statului. Suntem de acord cu aserţiunea lui C. Manolache care
susține că în lipsa unei argumentări ştiinţifice necesare, conducerea politico-militară a Republicii
Moldova reducea politica construcţiei militare, (ca şi a serviciului militar – precizarea noastră) la
o sumă mecanică de acţiuni, mai ales când resursele disponibile sunt minimale.
Evenimentele care au urmat actului de independenţă au fost marcate de un efort reformator
care viza consolidarea instituţiilor statale. Pentru ca statul independent să se poată menţine pe
arena internaţională şi să poată funcţiona eficient, se impunea necesitatea creării unor instituţii
adecvate. Unul dintre punctele principale pe agenda liderilor moldoveni era constituirea Armatei
Naţionale. C. Manolache în lucrarea „Geneza organismului militar: Dimensiunea conceptuală”
întreprinde analiza fenomenului continuităţii şi discontinuităţii construcţiei militare, considerând
ieşirea din sistemul militar sovietic ca una fiind determinantă. Vom fi de acord cu C. Manolache
când susţine că la începutul anilor 90 ai secolului XX era incontestabil că organismul militar de
sorginte sovietică nu mai corespundea exigenţilor noi, şi-a epuizat potenţialul, impunându-se
edificarea unei construcţii noi, cu alte obiective şi cu alte funcţii decât cele precedente, problema
continuităţii procesului istoric revenind pe agenda zilei [40]. Vom evidenţia că transformările care
au avut loc au fost relevante şi pentru serviciul militar. În acele circumstanţe nu ne puteam permite
continuarea serviciului militar pe principii sovietice, care s-a discreditat în societate dar aveam
nevoie de un serviciu militar naţional.
V. Cibotaru pe paginile lucrării „Constituirea sistemului de securitate naţională şi evoluţia
rolului Consiliului Suprem de Securitate” vine cu abordarea şi argumentarea, susţinută şi de noi,
că 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 construcţiei militare, sistematizate şi
coordonate cu interesele fundamentale ale statului [41]. În opinia noastră, această constatare este
una ce reflectă realităţile: într-adevăr, dacă vom analiza în actele normative locul serviciului militar
31

în Republica Moldova, vom determina că imediat după decizia de a fi înfiinţat, acesta apare ca o
formă a serviciului de stat şi se regăseşte în mai multe instituţii: Forţele Armate, Apărarea Civilă,
Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, Procuratura Militară, Judecătoria Militară, situaţie structural
- instituţională nejustificată, luând în consideraţie destinaţia sa de bază – apărarea Patriei. Mai
degrabă apariţia serviciului în aceste instituţii s-a datorat forţei de convingere a celor care au
promovat ideile respective în instituţiile respective.
În continuare ne propunem să supunem cercetăm procesul de instituționalizare şi dezvoltare
a serviciului militar în Republica Moldova prin analiza de conţinut a actelor normative în domeniu,
adoptate de la declararea independenţei.
Decretarea creării Armatei Naţionale a avut loc în condiţiile în care acţiunile distructive ale
separatiştilor luau amploare, iar intenţia de a constitui formaţiuni militare şi institui serviciul
militar era în exclusivitate îndreptată pentru asigurarea securităţii şi integrităţii statului, păstrării
regimului constituţional şi apărării drepturilor omului. În acest context, declaraţia Parlamentului
Republicii Moldova nr.708 din 10.09.91 privind aspecte ale securităţii şi dezarmării stipulează că
se recunosc efectele favorabile pentru afirmarea independenţei Republicii Moldova care pot
rezulta din promovarea unei politici îndreptate spre reducerea tensiunii şi promovarea dezarmării
şi, în acest fel, să contribuie la menţinerea stabilităţii şi securităţii în Europa, la întărirea păcii în
lume. Vom menţiona poziţia fermă a Parlamentului privind retragerea totală a forţelor armate ale
URSS de pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, Armata Naţională se presupunea a fi creată pe
o platformă naţională fără a avea tangenţe de sorginte sovietică. Această declaraţie a fost folosită
de cercurile politice din centrul unional pentru a retrage nestingherit patrimoniul militar de pe
teritoriul republicii. Vom preciza, de ademenea, că poziţia de retragere în totalitate a Armatei
Sovietice a aparţinut doar Ţărilor Baltice, pe care a urmat-o şi Republica Moldova. Dar politicienii
moldoveni, spre deosebire de politicienii din Ţările Baltice, nu au putut evita nici separatismul şi
nici conflictul armat, Republica Moldova rămânând în faţa agresiunii secesioniste dezarmată.
Ulterior crearea Armatei Naţionale s-a desfăşurat pe rămăşiţele fostei Armate Sovietice, fapt care
nu putea să nu se răsfrângă asupra unor sau altor aspecte.
Optând pentru retragerea definitivă a forţelor armate ale URSS, Republica Moldova se
angajează în constituirea formaţiunilor militare proprii, destinate în exclusivitate pentru a asigura
securitatea şi integritatea teritorială a statului, păstra regimul constituţional şi apăra drepturilor
omului, în condiţii de transparenţă şi în conformitate cu prevederile Actului Final de la Helsinki şi
Tratatului de la Paris pentru o Nouă Europă. În Decretul Preşedintelui Republicii Moldova cu
privire la crearea Forţelor Armate şi în Declaraţia Parlamentului privind aspecte ale securităţii şi
dezarmării vom evidenţia o voinţă politică conjugată a clasei politice privind crearea unităţilor
militare şi, respectiv, organizarea serviciului militar în Republica Moldova.
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La 18 noiembrie 1991, prin Decretul Prezidiumului Parlamentului Republicii Moldova nr.
783-X11 a fost aprobat textul jurământului militar, tratat ca element indispensabil al apartenenţei
la serviciul militar. În acelaşi timp, insistăm asupra a două aspecte: primul este că nu existau unităţi
militare naţionale, iar al doilea – inexistenţa bazei legislative militare şi a bazei sociale. În acest
context de acţiuni, la 10 ianuarie 1992 Parlamentului i se propune spre examinare proiectul legii
„Cu privire la protecţia socială şi juridică a militarilor şi membrilor familiilor lor”, care stabilea
normele de protecţie socială şi juridică a militarilor Forţelor Armate ale Republicii Moldova pe
perioada satisfacerii serviciului militar şi a membrilor familiilor lor.
Nu pot fi trecute cu vederea nici atmosfera şi relaţiile între ofiţerii din unităţile militare
sovietice staţionate în republică, drept exemplu al trădării lor şi alimentării spiritului separatist în
raioanele din stânga Nistrului servind faptele descrise în lucrarea lui Gh. Bălan, V. Ciobanu şi Gh.
Cojocaru „În Memoriam. În memoria eroilor căzuţi la Nistru [1992]”, din care reiese că la 10-12
septembrie 1991, la indicaţiile şefilor din districtul militar Odessa şi a şefilor Armatei a 14-a rusă,
au fost convocate adunări ale ofiţerilor şi plutonierilor, declarând că indiferent de deciziile
ministrului apărării al URSS, vor trece de partea separatiştilor şi, în caz de complicare a situaţiei,
vor proceda le apărarea lor [42, p.15]. Putem cu certitudine constata că stări de spirit similare
dominau în rândurile ofiţerilor şi plutonierilor care îşi satisfăceau serviciul militar în unităţile
militare sovietice din partea dreaptă a Nistrului, dar vom menţiona, totuşi, atitudinea de toleranţă
şi loialitate faţă de militarii sovietici care au satisfăcut serviciul militar pe teritoriul Republicii
Moldova şi au trecut la pensie, rămânând cu traiul în ţară. Statul le-a acordat tuturor dreptul la
cetăţenie şi le-a asigurat dreptul la pensie din bugetul republican. Ţările Baltice nu au acceptat
această politică binevoitoare şi primitoare faţă de categoria dată, iar problema pe cât de bine
ulterior s-au încadrat şi dacă, în genere, s-au încadrat în societate, este o temă aparte. Vom nota că
în aceste condiţii crearea sistemului de apărare presupunea şi edificarea unor structuri eficiente de
conducere. La 5 februarie 1992, în baza Decretului nr.19 al Preşedintelui Republicii Moldova a
fost creat organul de conducere al Armatei Naţionale – Ministerul Apărării al Republicii Moldova,
revenindu-i sarcina de desfăşurare a încorporării cetăţenilor în serviciul militar în termen şi în cel
obligatoriu, chemarea rezerviştilor la mobilizare, trecerea lor în rezervă sau demobilizarea.
Voinţa politică a clasei politice din anii 1989-1992 de a organiza serviciul militar pentru
cetăţenii ţării şi în interesul securităţii statului reprezintă, de fapt, unul dintre modelele în care prin
perseverenţă, insistenţă, argumente, competenţă, dialog se soluţionează multe sarcini. Având în
vedere situaţia complicată a cetăţenilor moldoveni în Armata Sovietică, dar şi creşterea tensiunilor
pe interior dictate de rezistenţa forţelor separatiste, prin instituţionalizarea serviciului militar în
unele structuri ale statului se urmărea scopul deschiderii posibilităţii pentru băştinaşi de a rămâne
acasă şi a face faţă noilor provocări cu care republica se confrunta. În acest context, vom evidenţia
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că iniţial serviciul militar nu a apărut ca element integru pentru toate instituţiile de forţă, dar a fost
înfiinţat ca formă de executare şi organizare pentru 4 structuri diferite care aveau şi sarcini diferite
în asigurarea securităţii statului. În aprecierea noastră, aceasta a fost o decizie greşită, iar principala
dificultate constă în faptul că nu fusese determinată noţiunea de Forţe Armate, nici părţile sale
componente şi nu a fost elaborată o viziune clară nici asupra instituţiilor militare ale statului, nici
asupra structurilor de forţă.
Astfel, ne propunem să cercetăm instituţionalizarea şi evoluţia serviciului militar în aceste 4
structuri ale instituţiilor de forţă. Prima legiferare a serviciului militar în Republica Moldova a fost
efectuată prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.191 din 03.09.1991 cu privire la
comisariatele militare ale Ministerului Apărării al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
dislocate pe teritoriul Republicii Moldova. Decretul prevedea subordonarea Guvernului Republicii
Moldova a tuturor comisariatelor militare ale Ministerului Apărării al Uniunii Sovietice care erau
dislocate pe teritoriul republicii, stabilind că toate comisariatele militare îşi păstrează funcţiile de
evidenţă, recrutare, încorporare şi mobilizare a cetăţenilor supuşi militari, îşi desfăşoară întreaga
activitate exclusiv conform legislaţiei în vigoare, hotărârilor şi dispoziţiilor Republicii Moldova.
Subliniem, în concluzie, că aceste entităţi, comisariatele militare, au fost, de fapt, prima structură
de stat în care militarii au început serviciul militar în Republica Moldova [43].
Ulterior a fost instituţionalizat serviciul militar în unităţile militare ale Ministerului
Afacerilor Interne prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.235 din 14.11.1991 cu
privire la trecerea în jurisdicţia Republicii Moldova a unităţilor militare ale trupelor de interne ale
Ministerului Afacerilor Interne al URSS, prevăzând trecerea sub jurisdicţia Republicii Moldova a
unităţilor militare 7481 şi 5447 (oraşul Chişinău) şi 5543 (oraşul Bender) ale trupelor de interne
ale Ministerului Afacerilor Interne al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste dislocate pe
teritoriul Republicii Moldova şi a le transmite în subordinea Ministerului Afacerilor Interne al
Republicii Moldova împreună cu toate mijlocele tehnice, armamentul, clădirile şi alte bunuri aflate
la bilanţul acestor unităţi militare şi se stabilea expres că unităţile militare menţionate vor îndeplini
sarcinile operative de serviciu în volum deplin, acţionând în conformitate cu legislaţia Republicii
Moldova: hotărârile Parlamentului, decretele, hotărârile şi dispoziţiile Preşedintelui şi Guvernului
Republicii Moldova şi ordinele ministrului Afacerilor Interne [44].
Totodată, Decretul cerea ca militarilor din unităţile militare menţionate, care îşi exprimă
dorinţa de a-şi continua serviciul pe teritoriul Republicii Moldova, să li se garanteze toate
drepturile şi privilegiile prevăzute de legislaţia Republicii Moldova. Ulterior, Legea nr. 806 din 12
decembrie 1991 cu privire la trupele de carabinieri (trupele de interne) ale Ministerului Afacerilor
Interne stabileşte că trupele de carabinieri sunt organizate pe principii militare şi se completează
cu cetăţeni ai Republicii Moldova încorporaţi în armată [45]. Prin Hotărârea Guvernului nr.434
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din 24 iunie 1992 cu privire la crearea în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a trupelor de
carabinieri (trupe interne) au fost create primele unităţi naţionale, conferindu-le cu numerele 1001
şi 1002. În Hotărâre se cerea întreprinderea operativă, în scopul asigurării nivelului profesional
cuvenit al trupelor de carabinieri (trupe interne), a măsurilor necesare pentru a atrage şi transfera
în acest gen de trupe ofiţerii, subofiţerii şi alte categorii de militari din Republica Moldova, care
îşi satisfăceau serviciul militar peste hotare [46].
Altă structură în care a fost instituţionalizat serviciul militar ţine de apărarea civilă: prin
Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 422 din 24 decembrie 1991 privind apărare civilă
a Republicii Moldova au fost trecute sub jurisdicţia Republicii Moldova Statul-Major al Apărării
Civile a Republicii Moldova, instituţiile şi organele lui de comandă, precum şi unităţile militare
ale Apărării Civile a URSS dislocate pe teritoriul republicii. Totodată, Legea nr.271 din 09
octombrie 1994 cu privire la protecţia civilă instituţionalizează detaşamentele militare de salvatori
şi pompieri în componenţa Serviciului de salvare-deblocare [47]. Este necesar de precizat că
serviciul militar în termen în această instituţie a fost organizat şi asigurat până în 1998, când, prin
Hotărârea Guvernului nr.1126 din 13 noiembrie 1998 cu privire la transmiterea batalioanelor de
salvare-deblocare ale Departamentului Protecţiei Civilă şi Situaţii Excepţionale Ministerului
Apărării, miliarii în termen sunt transferaţi Ministerului Apărării pentru continuarea satisfacerii
serviciului militar. Decizia urma să asigure implementarea Hotărârii Consiliului Suprem de
Securitate nr.1 din 25 august 1998, inclusiv optimizarea Forţelor Armate şi reducerea cheltuielilor
pentru întreţinerea lor. Analiza atribuţiilor instituţiei în conformitate cu cerinţele legislaţiei
demonstrează că această autoritate practic n-are tangenţe cu asigurarea securităţii militare a
statului, iar prerogativa ei internă vizează protejarea populaţiei în condiţiile situaţiilor excepţionale
cu caracter tehnogen, ecologic şi natural. Trebuie de subliniat că decizia de a demilitariza Apărarea
Civilă în Republica Moldova şi a exclude serviciul militar din această autoritate corespunde
rigorilor şi modelelor europene, fiind o hotărâre justificată şi a permis promovarea unui concept
de serviciu profesional în cadrul serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale.
Cea mai importantă etapă a instituţionalizării serviciului militar în Republica Moldova a fost
în luna martie 1992, când a fost adoptat un pachet de legi în domeniu apărării statului. Urgentarea
adoptării acestui pachet de acte normative a fost dictat de începerea fazei active a acţiunile militare
pe 2 martie în stânga Nistrului. În faţa acestor ameninţări la adresa suveranităţii, independenţei şi
integrităţii teritoriale a ţării poliţia naţională rămânea practic de una singură şi se cereau acţiuni
concrete. Pe 17 martie Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr.964 cu privire la
apărare, Legea nr.966 cu privire la Forţele Armate, Legea nr. 968 despre obligaţiunea militară şi
serviciul militar al cetăţenilor Republicii Moldova, iar puţin mai târziu, pe 8 aprilie, a fost adoptată
Hotărârea Parlamentului nr.1009 cu privire la aprobarea textului jurământului militar. Conducerea
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statului conştientiza că un rol important în asigurarea funcţionalităţii legii date revine completării
Forţelor Armate cu personal calificat, Preşedintele semnând Decretul nr.80 din 31martie 1992 cu
privire la măsurile pentru întoarcerea în Patrie în vederea satisfacerii în continuare a serviciului
militar a ofiţerilor şi subofiţerilor cetăţeni ai Republicii Moldova, precum şi a militarilor în termen,
recrutaţi de pe teritoriul republicii [48].
Preşedintele Republicii Moldova cerea Guvernului să asigure întoarcerea în republică din
celelalte state membre ale CSI şi din Georgia a militarilor, cetăţeni ai Republicii Moldova, ţinând
cont de dorinţa lor de a-şi continua serviciul în Patrie: pentru militarii în termen – până la 15 mai
1992; pentru ofiţerii şi subofiţerii – în mod individual şi de comun acord cu ministerele apărării
ale statelor membre ale CSI şi din Republica Georgia şi cu Comandamentul Forţelor Armate ale
CSI, până la sfârşitul anului 1992. În Decretul prezidenţial se cerea, de asemenea, ca Ministerul
Apărării al Republicii Moldova să organizeze transportarea în republică a militarilor în termen
care se întorc din locurile de dislocare a unităţilor lor şi să creeze toate condiţiile necesare pentru
transferul organizat în republică al ofiţerilor, subofiţerilor şi al membrilor familiilor lor, care şi-au
exprimat dorinţa de a se întoarce în Patrie. Se menţiona şi obligaţiunea Ministerului Apărării de a
asigura condiţiile necesare pentru satisfacerea în continuare a serviciului militar pe teritoriul
republicii de persoanele menţionate. Decretul a reprezentat momentul culminant al luptei pentru
reîntoarcere în Patrie a cetăţenilor şi organizare a serviciului militar pentru interesele de securitate
a statului şi a cetăţeanului. Totuşi Decretul Preşedintelui cu privire la măsurile pentru întoarcerea
în Patrie în vederea satisfacerii în continuare a serviciului militar a ofiţerilor şi subofiţerilor,
cetăţeni ai Republicii Moldova, a militarilor în termen, recrutaţi de pe teritoriul republicii nu a
beneficiat de reflectarea mediatică necesară, iar mass-media sovietică a lăsat fără atenţie aceste
acţiuni de o înaltă încărcătură patriotică. Trebuie de subliniat că, din motive subiective, Decretul
a fost neglijat până la finele anului 1992, însă Ministerul Apărării a admis reîncadrarea ofiţerilor
în Armata Naţională până la începutul anilor 2000, acest factor nu a contribuit la stimularea
sentimentului de patriotism.
Precum am menţionat, în pachetul de legi adoptat de Parlamentul Republicii Moldova pe 17
martie 1992, Legea nr. 968 cu privire la obligaţiunea militară şi serviciul militar al cetăţenilor
Republicii Moldova ocupă locul central în crearea sistemului serviciului militar în ţara noastră.
Legea stabileşte şi oferă conţinut legislativ naţional principalelor noţiuni ce ţin de obligaţiunea
militară, serviciul militar, clasificarea cetăţenilor în raport cu obligaţiunea militară şi cu serviciul
militar. Prin Lege sunt stabilite gradele militare, funcţiile militare, uniforma militară şi însemnele
de distincţie a militarilor, obligaţiunile cetăţenilor, instituţiilor statului şi mecanismele necesare
care să asigure trecerea cetăţenilor în evidenţă militară, pregătirea cetăţenilor pentru încorporare
în serviciul militar în termen (pregătirea militară obligatorie), încorporarea lor în serviciul militar
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în termen (pregătirea militară obligatorie), satisfacerea serviciului militar în termen, satisfacerea
serviciului militar în rezerva Forţelor Armate, satisfacerea serviciului militar prin contract,
evidenţa militară a cetăţenilor Republicii Moldova, încorporarea în caz de mobilizare. Prin
conţinut, Legea reprezintă piatra de temelie a serviciului militar în Republica Moldova, fiind
pregătită şi aprobată în premieră, dat fiind că nu avusese nici experienţa şi nici practica necesară
în domeniu. Cu toate acestea, apreciem înalt conţinutul Legii şi platforma legală care permitea
organizarea serviciului militar în Republica Moldova. Vom consemna câteva aspecte importante
reflectate în Lege: în primul rând, se evidenţiază obligaţiunea militară ca datorie constituţională a
cetăţenilor Republicii Moldova, iar serviciul militar este apreciat ca un gen special de serviciu de
stat, care constă în îndeplinirea de către cetăţeni a datoriei constituţionale de apărare a statului în
rândurile Forţelor Armate, pe baza obligaţiunii militare sau a angajării benevole prin contract. În
al doilea rând, vom sublinia că Legea stabileşte termenul de 18 luni de satisfacere a serviciului
militar în termen pentru cetăţenii care sunt încorporaţi [49].
Referindu-ne la altă instituţie, vom sublinia că în vara anului 1992 la frontiera de stat a
Republicii Moldova s-a creat o situaţie extrem de complicată. Unităţile şi subunităţile trupelor de
grăniceri, aflate sub comanda trupelor de grăniceri al CSI, nu-şi îndeplineau obligaţiunile puse în
sarcină. Pentru a soluţiona această problemă de securitate, a fost adoptat Decretul Preşedintelui
Republicii Moldova nr.139 din 10 iunie 1992 cu privire la măsurile urgente de organizare a pazei
Graniţei de Stat a Republicii Moldova. Din setul de misiuni ale instituţiilor statului evidenţiem
sarcina Guvernului Republicii Moldova să autorizeze ofiţerii şi subofiţerii care şi-au satisfăcut
serviciul militar să continue serviciul în trupele de grăniceri ale Republicii Moldova şi să permită
rechemarea din rezervă a personalului militar pentru a suplini locurile vacante, inclusiv angajarea
în serviciu pe baza contractului. În asemenea manieră a fost pusă temelia organizării serviciului
militar în a patra instituţie de forţă – Serviciul de Grăniceri, care ulterior a fost numită parte
componentă a Forţelor Armate [50].
B. Gamurari în lucrarea „На крутых поворотах жизни” desfăşoară o analiză detaliată a
evenimentelor istorice a perioadei de instituţionalizare a serviciului militar naţional în Trupele de
grăniceri. Autorul menţionează că pe 25 iunie 1992, luând în pază sectorul moldo-român al
frontierei de stat, grănicerii din formaţiunile militare naţionale ale trupelor naţionale de grăniceri,
au depus un efort enorm moral şi fizic pentru a asigura legalitatea şi ordinea. Pe prim-plan au fost
puse probleme ce vizau formarea şi închegarea colectivelor militare, asigurarea unei atmosfere
morale sănătoase, un rol deosebit revenind organizării serviciului militar în aceste colective şi
completării cu cadre militare. În decurs de un an serviciul militar al trupelor de grăniceri a fost
completat cu 142 de ofiţeri, ceea ce reprezenta 67 procente din totalul de funcţii conform statelor
şi la 80 de procente au fost completate cu plutonieri şi militari prin contract. Dar completarea cu
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cadre militare pregătite rămâne o problemă permanentă, B. Gamurari evidenţiază importanţa
atitudinii statului faţă de atractivitatea serviciului militar în general ca serviciu de stat. Autorul
menţionează că faţă de serviciul militar trebuie să existe o ideologie a statului, iar noi susţinem
această poziţie, care prin actualitatea ei ar trebui să se afle pe agenda clasei politice. B. Gamurari
subliniază că această ideologie trebuie să pornească de la adevărul că viaţa soldatului şi ofiţerului
reprezintă valoare de stat, libertăţile lor sunt incontestabil neatinse, iar limitările şi riscurile pe care
le înfruntă în timpul serviciului militar urmează a fi compensate de stat prin condiţii economice
avantajoase pentru ei şi prestigiul serviciului militar. Armata trebuie privită ca o parte a societăţii
şi nu numai ca instrument al puterii [51, p. 157, 167, 281].
Vom sublinia că serviciul militar în această instituţie a fost organizat până pe 1 iulie 2012
când a intrat în vigoare Legea nr. 283 din 28 decembrie 2011 cu privire la Poliţia de Frontieră.
Conform Legii, Serviciul de Grăniceri se reorganizează în Poliţia de Frontieră şi se transmite în
subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Militarii Serviciului de Grăniceri au fost eliberaţi din
serviciul militar şi trecuţi în rezervă în condiţiile Legii cu privire la statutul militarilor. În opinia
noastră, forma de reorganizare a Serviciului di Grăniceri în Poliţia de Frontieră a fost un succes,
reuşindu-se într-o perioadă scurtă a se construi o instituţie de nivel şi standarde europene [52].
Pe parcursul instituţionalizării și evoluției serviciului militar s-a concretizat politica de stat
pe marginea componenţei Forţelor Armate. Concepţia securităţii naţionale a Republicii Moldova
aprobată prin Hotărârea Parlamentului nr. 455 din 05 mai 1995 stabilea expres la data adoptării că
din componenţa Forţelor Armate fac parte, de asemenea, rezervele militare instruite ale Armatei
Naţionale, Trupelor de Grăniceri, Trupelor de Carabinieri, formaţiunilor militarizate de protecţie
civilă. Toate formaţiunile militare şi speciale ale ministerelor şi departamentelor în care, conform
legislaţiei, se satisface serviciul militar sunt parte integrantă a Forţelor Armate. Concluzionăm că
serviciul militar a fost instituţionalizat şi a evoluat în cele patru instituţii de forţă, punctul de
pornire este anul 1992: Armata Naţională, Trupele de Carabinieri, Serviciul de Grăniceri şi
Departamentul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale, actualmente fiind organizat şi exercitat
numai în cadrul a două componente: Armata Naţională şi Trupele de Carabinieri, care reprezintă
singurele elemente ale Forţelor Armate [53].
În legătură cu evoluţia structurală a Forţelor Armate, precizăm că clasa politică nu a avut o
viziune unică asupra acestui aspect. Conducerile Ministerului Apărării şi Comisia parlamentară
pentru asigurarea securităţii statului şi asigurarea ordinei publice prezentau viziuni şi argumente
proprii. Astfel, contrar poziţiei Ministerului Apărării, structurile Departamentului Protecţiei Civile
şi Situaţii Excepţionale au fost incluse în componenţa Forţelor Armate. Este de remarcat lucrarea
lui P. Creangă „Я хочу рассказать…”, în care autorul specifică următoarele: conform Constituţiei,
apărarea civilă nu este o funcţie a Forţelor Armate, presupunând că serviciul militar în această
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structură este anticonstituţional. Ex-ministrul Apărării în lucrarea sa descrie perioada de formare
a Armatei Naţionale, prin care putem determina şi politicile de edificare a serviciului militar: din
lunile februarie-aprilie 1992 unităţile militare au început a trece treptat sub jurisdicţia Republicii
Moldova, iar cel mai dificil moment al acestei perioade a fost lichidarea tensiunilor provocate de
militarii sovietici care nu doreau să servească în continuare Republicii Moldova. În lucrare este
menţionat că acţiunile ferme ale Ministerului Apărării şi personale ale autorului au depăşit această
situaţie. Astfel, s-a transmis militarilor decizia că în componenţa Armatei Naţionale vor continua
satisfacerea serviciului militar militarii care vor semna contract şi vor depune jurământ de credinţă
Republicii Moldova. Totodată, cei care nu sunt de acord, în timp de trei zile vor preda funcţiile
deţinute, vor fi achitaţi cu toate asigurările necesare şi li se va interzice accesul în unităţile militare.
Decizia a fost una corectă, dar întârziată, pentru că din rezervele unităţilor militare deja a fost
retrasă şi scoasă ilegal din republică sau vândută o cantitate enormă de tehnică şi bunuri materiale.
Nucleul unităţilor militare acum a devenit un număr mic de ofiţeri şi plutonieri care au hotărât să
continue serviciul militar în Republica Moldova şi cei aproximativ 1300 de moldoveni, militari în
termen, care, datorită eforturilor depuse de conducerea politică, în 1991 au fost repartizaţi pentru
satisfacerea serviciului militar la locul de baştină, evidenţiindu-se direct una din cauzele refuzului
conducerii URSS de a lăsa cetăţenii noştri acasă pentru serviciul militar. Anume pe acest nucleu
începător al armatei a fost pusă sarcina de primire în gestiune a patrimoniului militar şi asigurare
a pazei şi integrităţii lui.
P. Creangă menţionează că în aceeaşi perioadă tensiunile în regiunea transnistreană au
crescut foarte mult, iar evenimentele au căpătat caracter de acţiuni de luptă. În aceste împrejurări,
la începutul lui martie 1992, Preşedintele Republicii Moldova, Comandantul Suprem al Forţelor
Armate a fost trimisă decizia pentru Ministerul Apărării de a chema la mobilizare în garnizoana
Cahul 2500 de rezervişti. Acţiunea cu chemarea rezerviştilor în serviciul militar a fost una de
expresie fermă a conducerii statului de a nu admite escaladarea conflictului şi a demonstra voinţa
de aşi apăra interesele naţionale. Din cauza faptului că situaţia în regiunea transnistreană a căpătat
caracterul unui conflict armat, prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova pe 28 martie 1992
în ţară este introdusă situaţia excepţională, iar ulterior adoptată decizia de a continua chemarea în
serviciul militar a rezerviştilor, formarea subunităţilor, înzestrarea lor cu tehnică şi cu armament,
pregătirea şi folosirea în conformitate cu planurile aprobate în funcție de situaţia conflictului armat.
În aceeaşi perioadă a fost aprobată structura unităţilor militare: se încadrau în serviciul
militar ofiţerii şi plutonierii care reveneau în Patrie. Astfel, într-o perioadă relativ scurtă a fost
preparată baza necesară de instruire şi programele de organizarea primei chemări în serviciul
militar în termen a cetăţenilor Republicii Moldova. Prima încorporare în serviciul militar naţional
pentru completarea Armatei Naţionalei s-a produs în perioada mai-iunie 1992, militarii fiind
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înregimentaţi pentru termenul de 18 luni. Ministerul Apărării a elaborat un program de pregătire a
militarilor în termen pentru aceste 18 luni, care prevedea mai mult etape: pregătirea tânărului ostaş
(pregătirea individuală) se finaliza obligatoriu cu ceremonia oficială de depunere a jurământului
militar, pregătirea pe specialitate, închegarea grupei, apoi a plutonului şi a companiei şi se finaliza
cu închegarea batalionului. Acest sistem modern de pregătire a permis către finele anului 1993 ca
armata să fie completată cu efectiv de 10 mii de militari capabili să îndeplinească misiunile
conform destinaţiei, ordine confirmată la şedinţa primului Colegiului Militar de bilanţ anual al
Ministerului Apărării (29 decembrie 1993) cu participarea Preşedintelui, Comandant Suprem al
Forţelor Armate [54, p. 114, 155, 185].
La 21 iulie 1992, la Moscova, Preşedintele Republicii Moldova M. Snegur şi Președintele
Federaţiei Ruse B. Elţin, au semnat Acordul privind principiile reglementării paşnice a conflictului
armat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, care a pus capăt fazei fierbinți a conflictului
armat, a demarat procesul de identificare a unei soluţii de reglementare pe cale paşnică a problemei
raioanelor de Est ale Republicii Moldova. Pe linia confruntării armate a fost creată zona de
securitate şi introduse forţele de menţinere a păcii, unde Republica Moldova avea un contingent
de 1200 de militari. Pentru completarea contingentului, Ministerul Apărării a apelat la chemarea
în serviciu militar al rezerviştilor, care şi-au executat datoria de pacificatori până în toamna anului
1993, iar pe măsura completării unităţilor militare cu efectiv de militari în termen şi pregătirii lor
necesară, au schimbat rezerviştii şi îndeplinesc misiunile de menţinere a păcii în zona de securitate
până în prezent.
Pe parcursul dezvoltării sale, Armata Naţională şi-a perfecţionat structura, sistemul de
completare, sistemul de pregătire pentru ofiţeri, sistemul de pregătire pentru militarii în termen.
Astfel, către începutul anilor 2000 s-au creat premisele necesare de a folosi experienţa acumulată
pe parcurs, mai cu seamă lecţiile însuşite în cadrul Programului Parteneriat pentru Pace, la care
Republica Moldova a aderat la 16 martie 1994. Participarea la Program a permis un schimb de
experienţă avansat cu atât statele membre ale Organizației Tratatului Nord-Atlantic, cât şi cu state
partenere, inclusiv de organizare şi desfăşurare a serviciului militar, creându-se premisele necesare
de folosire a acestei experienţe şi de adoptare a unei noi legi care să asigure legislativ noile cerinţe
şi provocări la adresa serviciului militar: Legea nr.1245 din 18 iulie 2002 cu privire la pregătirea
cetăţenilor pentru apărarea Patriei vine să răspundă rigorilor noi, abrogând prima lege în domeniu:
Legea despre obligaţiunea militară şi serviciul militar al cetăţenilor Republicii Moldova. Noua
Lege a modificat termenul de satisfacere a serviciului militar pentru militarii în termen de la 18
luni la 12 luni, răspunzând, la modelul euro-atlantic al organizării serviciului militar. Vom remarca
premisele care au stat la baza acestei decizii: structura stabilă a armatei, prezenţa unui corp calificat
de ofiţeri în armată, formarea corpului de comandanţi inferiori, edificarea unui sistem eficient de
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pregătire a militarilor în termen, stabilirea expresă în structura de state pentru specialităţile militare
dificile a poziţiilor de militari prin contract cu sporirea ponderii acestora în armată, stabilirea unui
sistem european și euroatlantic de închegare şi pregătire a unităţilor militare, prezenţa bazei
materiale şi de instruire corespunzătoare şi creşterea nivelului de pregătire generală a recruţilor.
Republica Moldova este prima ţară din cadrul Comunității Statelor Independente care a trecut la
acest termen şi principii, iar timpul a confirmat pe deplin corectitudinea și justificarea cursului
adoptat.
Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei a anulat pregătirea militară
obligatorie şi a introdus o nouă formă a serviciului militar – serviciul militar cu termen redus, care
are o durată de 3 luni, precum şi ca formă de pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei a inclus
instruirea la catedrele militare. Ambele modificări se referă la studenţii sau absolvenţii instituţiilor
superioare de învăţământ. Legea stabileşte că absolvenţii instituţiilor civile de învăţământ superior
universitar care nu şi-au îndeplinit obligaţiunea militară până la finalizarea studiilor îndeplinesc
serviciul militar cu termen redus în centrele de instruire ale Forţelor Armate sau la concentrări
special organizate de către centrele militare dacă nu au atins vârsta de 27 de ani, fiind prevăzută
instituţionalizarea catedrelor militare în instituţiile de învăţământ superior universitar de stat, unde
studenţii urmau să audieze în mod benevol cursul de instruire. Precizăm că această formă de
instruire la catedrele militare a fost una care a răspuns la cerinţele timpului, deschizând un nou
potenţial de pregătire a rezerviştilor pentru necesităţile serviciului militar al Forţelor Armate.
Jurământul militar este actul indispensabil al legământului cetăţeanului cu serviciul militar
şi prin care un tânăr dobândeşte pe deplin statutul de militar. Instituţionalizarea şi evoluţia de
conţinut a jurământului militar reprezintă într-o formă actul de evoluţie a societăţii şi asumării
răspunderii de propria securitate şi necesitate de apărare. Primul text al Jurământului militar a fost
aprobat prin Decretul Prezidiului Parlamentului din 18 noiembrie 1991. Acest jurământ a fost de
scurtă durată şi nu a fost depus de militarii Armatei Naţionale. Însă pe 8 aprilie 1992 prin Hotărârea
nr.1009 a Prezidiului Parlamentului Republicii Moldova se aprobă textul Jurământului militar.
Cetăţenii Republicii Moldova jurau credinţă Republicii Moldova şi poporului său, să-şi apere ţara
chiar şi cu preţul vieţii proprii, să nu facă uz de arme împotriva poporului Republicii Moldova şi
a organelor constituţionale alese, să respecte legile Republicii Moldova şi regulamentele militare.
Dacă vor încălca jurământul, ei îşi asumau responsabilitatea să suporte pedeapsa aspră a legilor
Republicii Moldova. Acest jurământ a fost piatra de temelie prin care cetăţenii Republicii Moldova
s-au angajat în serviciul militar în Forţele Armate în perioada de înfiinţare şi formare, fiind depus
de toţi ofiţerii care au revenit în Patrie în 1992 şi toţi rezerviştii care au format unităţile militare şi
s-au ridicat în apărarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova
în acţiunile militare din primăvara-vara anului 1992.
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Actualul text al Jurământului militar a fost aprobat prin Legea nr.1245 din 18 iulie 2002 cu
privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei. Din noul Jurământ militar a fost exclus
textul ce vizează de a nu se face uz de arme împotriva poporului Republicii Moldova şi a organelor
constituţionale şi în cazul încălcării jurământului, să se suporte pedeapsa aspră în baza legislaţiei
Republicii Moldova. Ca argument pentru excluderea acestui text a aservit adoptarea Constituţiei
Republicii Moldova care cuprinde obligaţiunea cetăţenilor de apărare a Patriei şi faptul că apriori
conţinutul textului presupunea posibilitatea de încălcare. Modalitatea de depunere a jurământului
militar este stipulată în Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate ale Republicii
Moldova şi prevede că cetăţenii Republicii Moldova încorporaţi în serviciu militar sau chemaţi la
concentrare (la instrucţie) pentru prima dată depun Jurământul militar în faţa Drapelului de Stat al
Republicii Moldova şi a Drapelului de luptă al unităţii militare [55].
În concluzie notăm că instituţionalizarea serviciului militar se află în strânsă conexiune cu
lupta politică din anii 1989-1992 pentru obţinerea independenţei şi asigurarea integrităţii teritoriale
a Republicii Moldova. Instituţionalizarea serviciului militar a permis Republicii Moldova să-şi
creeze propriile Forţe Armate prin care să-şi garanteze existenţa statului şi sa-şi apere valorile
naţionale supreme. Cercetarea ştiinţifică a spectrului de probleme ce vizează serviciul militar din
Republica Moldova urmează să fie pusă pe agenda preocupărilor teoretice şi practice, dat fiind că
în lucrările existente aspecte de acest gen sunt abordate doar tangenţial [56, p. 202-204].
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1.2. Repere teoretico-metodologice de cercetare a serviciului militar din Republica
Moldova
Serviciul militar este un fenomen social şi juridic complex, el se află la baza activităţii şi
funcţionării organismului militar al statului. Prin organizarea serviciului militar statul îşi realizează
în practică obiectivele sale de securitate naţională. În acest context vom susține că există o legătură
directă între serviciul militar şi securitatea naţională. Analiza reperelor teoretico-metodologice de
cercetare a serviciului militar ne permite să studiem în complexitate fenomenul dat şi această
legătură.
C. Manolache şi I. Coropcean în „Organismul militar al statului: Abordare metodologică a
cercetării” efectuează o cercetare metodologică a organismului militar al statului, menţionând că
acesta traversează o perioadă specifică, însoţită de reevaluarea unor abordări şi paradigme de
conducere, ca repercusiune a schimbărilor în situaţia social-politică şi spiritual-morală din cadrul
societăţii şi armatei; de clarificare a rolului şi locului organismului militar în sistemul de relaţii
politico-militare în ţară şi în lume; analiza influenţei asupra asigurării securităţii militare a statului.
Notăm că această afirmaţie este în deplină măsură caracteristică pentru serviciul militar ca element
indispensabil al organismului militar.
Analiza serviciului militar în stat ca fenomen social-politic, argumentarea şi precizarea
abordărilor metodologice iniţiale de cercetare a problemei au creat premisele teoretice necesare de
înţelegere a esenţei, structurii şi conţinutului său. Analiza politico-juridică presupune cercetarea
obiectului supus studiului (esenţa, conţinutul, principiile şi legităţile constituirii şi funcţionării
serviciului militar, principalele probleme şi tendinţele de dezvoltare la etapa contemporană) din
punct de vedere al naturii sociale şi politice, al caracterului concret-istoric, al implicării în spaţiul
sociocultural şi politic al societăţii, în sfera relaţiilor social-politice. În procesul abordării socialpolitice apare posibilitatea de a studia respectivele probleme în contextul dialecticii dintre socialobiectiv şi subiectiv, material şi spiritual.
Aspectul social al problemei ce vizează funcţionarea şi dezvoltarea serviciului militar al
statului este constituit, întâi de toate, din factori care determină acest proces, formând „comanda”
socială, aplicată la caracterul, conţinutul, obiectivele şi funcţiile (serviciului militar). Cele mai
importante dintre acestea sunt: schimbarea situaţiei politico-militare internaționale; perioada de
tranziţie în dezvoltarea statului Republica Moldova; perioada transformării relaţiilor sociale;
dificultăţile şi contradicţiile serviciului militar la etapa actuală. Conţinutul aspectului socialobiectiv determină activitatea subiecţilor politicii militare a statului, societăţii și instituțiilor, atât
militare, cât şi civile de conducere, fiind caracterizate prin implicarea în procesele funcţionării şi
dezvoltării organismului militar şi serviciului militar. În procesul studierii organismului militar al
statului şi serviciului militar un rol metodologic principal revine abordării substanţiale în cadrul
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cunoaşterii sociale; aceasta presupune analiza condiţiilor şi factorilor sociali care, interacţionând,
fac posibilă apariţia organismului militar ca sistem autonom, capabil să realizeze acţiuni militare
[57, p.237-242].
În opinia noastră, serviciul militar îşi are locul şi rolul său şi în ecuaţia de putere militară a
statului. Potrivit lui C. Zamfir şi L. Vlăsceanu, puterea militară este capacitatea de acţiune armată
a unui stat, asigurată de potenţialul său militar (buget, personal, infrastructură, armament, logistică,
industria de apărare şi instituţiile de dezvoltare militară), în scopul asigurării propriei securităţi şi
a aliaţilor, precum şi realizării intereselor politico-militare [58, p.481]. Noi vom veni cu supoziţia
că puterea militară poate fi reprezentată de potenţialul său militar şi cel spiritual. În acest sens
serviciul militar prin destinaţia sa se regăseşte în ambele.
În cercetare ne vom baza pe suportul teoretico-metodologic al investigaţiilor care a cuprins
un set de abordări şi metode, din cadrul căruia vom remarca metoda analizei structural-funcţionale
a serviciului militar, ale cărei particularităţi prevăd evidenţierea factorilor şi condiţiilor care
conduc la organizarea elementelor în formă de sistem, identificarea fundamentelor, legăturilor şi
interdependenţelor dintre părţi în sistem, determinarea legităţilor instituţionalizării şi funcţionării
serviciului militar ca sistem. Pentru a supune investigaţiilor politica de organizare a serviciului
militar în Republica Moldova, este necesar de a defini unele repere de bază ale serviciului militar,
de actualitate pentru armatele europene: profesionalizarea armatei şi profesia de militar. Astfel, în
dicţionarul militar „Culegere de termeni, concepte şi noţiuni de referinţă” profesia de militar este
definită ca ocupaţie cu caracter permanent, desfăşurată în mediul militar, exercitată de o persoană
care a absolvit o instituţie de învăţământ militar sau care a încheiat un contract de angajare cu
instituţia militară [59, p.216]. Profesia de militar poate fi considerată o formă specială de activitate
socială exercitată pe temeiul unei pregătiri teoretice şi practice, de regulă, în cadrul instituţiei
militare şi presupune activităţi a căror finalitate posibilă rezidă în pregătirea şi ducerea acţiunilor
de luptă, asigurarea sau sprijinirea lor nemijlocită, inclusiv din punct de vedere logistic.
Atragem atenţia asupra sintagmei „profesionist militar” definită de I. Stoianovici în lucrarea
„Profesionalismul între necesitate şi reevaluare”. Potrivit acestuia profesionistul este cel care este
plătit pentru o anumită profesie şi este foarte bun în practicarea ei. Pe baza analizei comparativistorice şi praxiologice, în general, în armată imaginea profesionistului a fost asociată ofiţerului –
un comandant ale cărui calităţi sunt de a fi expert în profesia armelor, cel care răspunde de militarii
din subordine, cel care se dedică apărării ţării şi care se simte puternic legat de valorile eticii
militare. Cei care manifestă aceste calităţi dovedesc un înalt profesionalism [60, p.105]. N. Sava
în lucrarea „Armata şi societatea” de asemenea scrie că termenul de profesionist este utilizat atunci
când se referă la „o persoană înalt calificată, caracterizată prin competenţă; responsabilitate şi spirit
de corp” [61, p.240-250]. Termenul este pe larg discutat în contextul organizării serviciului militar
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la etapa contemporană. Notăm că în literatura de specialitate problema studierii serviciului militar
este abordată prin prisma importanţei profesionalizării armatei, care, potrivit descrierii lui P. Duţu,
C. Moştoflei şi A. Sarcinschi, reprezintă un proces complex, multidimensional, de lungă durată şi
cu efecte diferite, sub aspectul naturii lor. Acest proces complex presupune anumite transformări
profunde în organizarea efectivului, dotarea cu armament şi tehnică de luptă moderne, instituirea
şi funcţionarea organismului militar, schimbări acompaniate de implicaţiile corespunzătoare în
raporturile dintre armată şi societate (societatea politică, societatea civilă, instituţii ale statului),
precum şi în diverse compartimente ale vieţii sociale: nu se reduce doar la eliminarea conscripţiei
ca unica metodă de recrutare a militarilor în termen, ci presupune: ridicarea continuă a nivelului
calificării profesionale atât a militarilor de carieră (ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri), cât şi a
militarilor angajaţi pe bază de contract; înaltă specializare, în consens cu exigenţele funcţiei şi
postului ocupate în organigramă şi cu caracteristicile tehnice ale aparaturii militare şi mijloacelor
de luptă; implicarea activă şi responsabilă a personalului, pe toată durata serviciului militar, în tot
ceea ce face subunitatea sau unitatea în care este încadrat; respectarea legilor, celorlalte acte
normative care reglementează activitatea militară desfăşurată de către întregul efectiv, atât în ţară,
cât şi în afară [7, p.6].
În baza lucrărilor autorilor străini, B. Boene [1], V. Porteret [2], R. Kay [62], C. Sarkesian
[63], B. Savych [64], putem spune că profesionalizarea armatei este o problemă politică foarte
sensibilă, cu implicaţii majore în managementul şi în structura forţelor armate, procesul de luare a
unei asemenea decizii implicând analiza a numeroase aspecte. H. Liddel [65] face o analiză
detaliată cu privire la avantajele şi inconvenienţele serviciului militar ancorate pe circumscripţie
în comparaţie cu cel profesional. În acest context, atragem atenţia că în literatura de specialitate se
analizează, în special, demersul natural al factorilor (interni şi internaţionali) ce determină trecerea
de la armata de masă la armata mixtă/de profesionişti.
Printre factorii internaţionali se evidenţiază:
- diminuarea sau chiar aparenta absenţă a pericolului reprezentat de un atac militar extern masiv
asupra vreunui stat european;
- apariţia şi manifestarea pe plan internaţional în materie de apărare şi securitate pe lângă actorii
tradiţionali (statele), a actorilor nestatali (organizaţii politico-militare şi de altă natură);
- manifestarea tot mai intensă a terorismului internaţional;
- apariţia şi manifestarea unor noi pericole de securitate - proliferarea armelor de distrugere în
masă şi a vectorilor specific acestora, crima organizată, conflictele regionale; migraţia ilegală;
- transformarea politicilor organizaţiilor politico-militare şi, implicit, ale statelor membre: spre
exemplu, Organizaţia Nord-Atlantică se află într-un proces de transformare, care, la rândul său, a
impus statele membre să procedeze similar în domeniul securităţii şi apărării.
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Printre factorii interni care au determinat transformările din cadrul armatei şi, respectiv, din
cadrul serviciului militar, se regăsesc următorii:
- factorul psihosocial: evoluţia mentalităţilor în societate, mai ales a celor ce vizează „spiritul de
apărare” şi legătura armată – cetăţean. Un rol important pare să fi avut lacunele manifestate în timp
de conscripţie ca metodă de recrutare a militarilor (gradaţi şi soldaţi) şi lipsa de legitimitate în
ochii populaţiei a serviciului militar obligatoriu;
- factorul tehnologic: creşterea gradului de tehnicizare a armamentului şi introducerea de noi
tehnologii, îndeosebi ale informaţiei şi comunicaţiilor, solicită militari bine formaţi şi specializaţi
în domeniile de vârf;
- factorul economic: tot mai multe state europene, după 1990, au trecut la diminuarea bugetelor
destinate apărării, dat fiind noul context geostrategic şi geopolitic. În plus, se pare că sistemul
conscripţiei, într-o armată modernă şi într-o societate democratică, este apreciat ca fiind destul de
costisitor în comparaţie cu avantajele oferite în domeniul apărării şi securităţii naţionale;
- factorul militar: evoluţia conflictelor contemporane soldate cu cvasi dispariţia confruntărilor de
masă în profitul crizelor internaţionale punctuale, „ţintite” şi multiforme [6, p. 118-120].
Problema profesionalizării armatelor a reprezentat o necesitate obiectivă stringentă, mai ales
pentru ţările din Europa de Est. Printre motivele unei asemenea importante opţiuni politicomilitare se numără următoarele: finalizarea reală a reformei în armată; înfăptuirea cerinţelor unor
tratate şi convenţii internaţionale la care este parte; eficienţa şi eficacitatea în acţiunea militară;
considerente demografice; democratizarea societăţilor; caracteristici şi tendinţele de evoluţie ale
mediului de securitate naţională, zonală, regională şi globală. Astfel, autorii români, precum C.
Moştoflei [7], A. Sarcinschi [8], M. Mureşan [66], abordează cadrul de analiză al serviciului
militar, ancorându-se pe problematica profesionalizării armatei, şi constată că oportunitatea este
determinată şi de criteriile de admitere a României în NATO; necesitatea înzestrării armatei cu
echipamente militare şi tehnică de luptă moderne; reforma din armatele statelor membre aliate. În
acest cadru de analiză, A. Sarcinschi subliniază că în constituirea unei armate de profesie este
necesar să se definească cu claritate modul în care se vor selecţiona, forma, instrui şi perfecţiona
profesional militarii angajaţi pe bază de contract, [8, p.36] evidenţiind importanţa elaborării unei
metodologii de recrutare şi formare profesională a acestei categorii de militari.
Dacă ne referim la caracterul cercetărilor autohtone pe marginea problematicii serviciului
militar, observăm că acestea sunt modeste, având un conţinut general, fapt care fundamentează
importanţa teoretică şi practică a lucrării date. În literatura de specialitate dezbaterile cu privire la
problematica serviciului militar se regăsesc într-un context social sau politic, fiind determinate în
fapt de evoluţia Armatei Naţionale, de rolul instituţiei armatei în asigurarea securităţii naţionale
sau importanţa reformei militare. Evidenţiem lucrările elaborate de V. Mija [67], V. Gaiciuc [68]
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şi V. Pleşca [69], care exprimă supoziţia că instituţia armatei este una fundamentală atât pentru
ştiinţa politică contemporană, cât şi realităţile social-politice interne şi internaţionale de ultimă oră.
Atragem atenţia asupra studiului „Obligaţiile militare ale locuitorilor regiunii transnistrene a
Moldovei” efectuat de Asociaţia Promo-Lex în contextul activităţii sale de apărare şi promovare a
drepturilor omului în regiunea de est a Republicii Moldova. Acest studiu, completând numărul
documentelor ce reflectă starea de fapt din regiunea separatistă, analizează situaţia militară a
locuitorilor din raioanele de est ale Republicii Moldova, care în toate aspectele legale se dovedeşte
a fi foarte dificilă.
Pentru a examina sintagma „serviciu militar”, considerăm necesară definirea termenului
„serviciu”, care reprezintă „acţiunea, faptul de a servi, de a sluji sau formă de muncă prestată în
folosul sau în interesul cuiva”. Serviciul militar poate fi examinat ca o acţiune servită în folosul
cuiva. În acelaşi timp, serviciul militar este considerat o formă specială a serviciului public, care
apare odată cu formarea statului pentru a satisface unele interese generale sau nevoi sociale, având
menirea să asigure şi să garanteze realizarea scopurilor şi funcţiilor de bază ale statului. Din această
perspectivă, serviciul militar este o acţiune servită în folosul statului şi se defineşte ca „stagiu la
care sunt obligaţi, prin lege, cetăţenii unui stat pentru a se instrui din punct de vedere militar în
rândurile Forţelor Armate”. În fundamentarea ideilor menţionate, V. Pleşca [70, p.62-67] şi X.
Ulianovschi [71, p.5] definesc fiecare sintagma „serviciu militar” prin prisma evaluării trăsăturilor
esenţiale ale serviciului public. În general, există câteva definiţii ale serviciului public care nu se
deosebesc radical şi se reduc, în fond, la definirea sa ca un organism administrativ creat de către
stat pentru îndeplinirea atribuţiilor sale executive. În conformitate cu legislaţia în vigoare,
„serviciul public înseamnă totalitatea autorităţilor publice şi activitatea persoanelor care ocupă
posturi în aparatul acestor organe, îndreptată spre realizarea împuternicirilor în scopul dezvoltării
economiei, culturii, sferei sociale, promovării politicii externe, apărării ordinii de drept şi asigurării
securităţii naţionale, ocrotirii drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor” [72,
p.3].
Sfera de activitate a serviciului public se răsfrânge asupra tuturor instituţiilor care sunt parte
componentă a aparatului de stat, formate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi înzestrate cu
anumite împuterniciri necesare pentru a promova politica de stat. O analiză mai profundă a
definiţiei serviciului public ne permite să evidenţiem trăsăturile sale esenţiale: serviciul public
trebuie să asigure realizarea practică a sarcinilor şi funcţiilor de bază ale statului; reprezintă
activitatea profesională având la bază profesionalismul şi competenţa, calităţi obţinute ca rezultat
al unei instruiri de specialitate şi în urma activităţii practice. În sensul reliefat de idei, serviciul
public este orientat, de regulă, spre soluţionarea sarcinilor de dirijare a statului în cele mai diferite
sfere de activitate. Serviciul public include nu doar conducerea de stat a sectoarelor vieţii sociale,
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dar şi activitatea orientată spre soluţionarea altor sarcini şi realizarea altor funcţii ale statului, cum
ar fi asigurarea securităţii naţionale în serviciul public, în acest sens, se încadrează şi serviciul
militar.
În legislaţia militară a Republicii Moldova serviciul militar este definit ca „formă specială a
serviciului public, care constă în îndeplinirea de către cetăţeni a obligaţiunii constituţionale de
apărare a Patriei şi asigurare a securităţii naţionale a statului” [25, p.4]. Activitatea militarilor, în
ordinea elucidată de idei, poartă un caracter de stat şi din acest punct de vedere serviciul militar
are toate trăsăturile caracteristice serviciului public. Putem considera deci că, deoarece serviciul
militar se instituie în organizaţiile care soluţionează problemele în domeniul apărării şi securităţii
militare a statului, el este o varietate a serviciului public. Concomitent, serviciul militar are unele
trăsături specifice, distincte, datorându-se faptului că instituţiile militare au drept scop asigurarea
apărării ţării prin măsuri speciale, inclusiv cele militare [70, p.62-67].
Din definiţia serviciului militar decurge, în mod logic, că el constituie o formă specifică a
serviciului public. Reieşind din aceasta, vom evidenţia unele particularităţi esenţiale, prin care
serviciul militar se deosebeşte de alte forme ale serviciului public:
- predestinarea serviciului militar, adică posibilitatea de a aplica metode speciale (militare) pentru
realizarea sarcinilor puse (aplicând mijloacele luptei armate – arme, armament, muniţii), o astfel
de posibilitate nefiind acordată altor forme de serviciu de stat;
- cetăţenii implicaţi la îndeplinirea serviciului militar sunt supuşi examenului medical, militarii
prin contract trebuie să corespundă cerinţelor profesional-psihologice pentru o specialitate militară
concretă şi să aibă o pregătire fizică corespunzătoare;
- cetăţenii încadraţi în serviciul militar în termen sau chemaţi la concentrare pentru prima dată sunt
obligaţi să depună jurământul militar. Procedura jurământului militar, amintim, este stabilită de
Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate şi prevede depunerea jurământului militar în
faţa Drapelului de Stat şi Drapelului de luptă a unităţii militare [73, p. 160]. Textul jurământului
militar a fost stabilit prin Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei;
- modul de pregătire a cetăţenilor pentru apărarea Patriei este reglementat de Constituţie, de Legea
cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, Legea cu privire la apărarea naţională,
alte acte normative menite să reglementeze condiţiile de îndeplinire a serviciului militar şi statutul
militarilor;
- persoana aflată în serviciul militar nu poate, din propria iniţiativă, să-şi schimbe locul de serviciu
şi să refuze îndeplinirea obligaţiilor de serviciu;
- serviciul militar impune o răspundere şi responsabilitate mai ridicată pentru încălcări;
- existenţa unei conduceri unice în relaţiile dintre militari;
- existenţa şi conferirea gradelor militare;
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- portul uniformei militare şi altor semne distinctive [25, p.6];
- îndeplinirea serviciului militar este atât benevolă, pe bază de contract şi prin recrutare, ca o formă
a obligaţiunii militare prevăzută juridic pentru o parte a populaţiei statului, fapt care, de asemenea,
nu este caracteristic altor tipuri de serviciu public.
În opinia noastră, este important de precizat că aproape toate acţiunile militarului în cadrul
îndeplinirii serviciului militar sunt prevăzute în regulamentele militare, subsisteme care alcătuiesc
sistemul integru, numit serviciul militar. Dezvoltând metodologia edificată pe unitatea „sistemelement” prin reliefarea unor funcţii ale subsistemelor şi raporturi structurale, deducem că fiecare
regulament militar în parte îndeplineşte şi determină numai domeniile proprii, iar împreună asigură
funcţionalitatea serviciului militar şi relaţiilor militare. Prevederile regulamentelor sunt de caracter
obligatoriu pentru militari şi se disting prin normă juridică obligatorie, autoritate şi operativitate.
Apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a ţării este „un drept şi o datorie sfântă a
fiecărui cetăţean”, stabileşte Constituţia Republicii Moldova [74, p.20], iar cetăţenii pot îndeplini
această obligaţiune prin acordarea diferitor mijloace materiale: impozite, punerea la dispoziţie a
mijloacelor de transport, îndeplinirea diferitor lucrări. Dar formele principale de apărare a Patriei
în perioada de pace ţin de pregătirea cetăţenilor (pentru apărarea Patriei), ce presupune îndeplinirea
serviciului militar în termen şi încadrarea în serviciul militar prin contract. Notăm că rolul principal
în determinarea locului serviciului militar în cadrul serviciului public îl joacă relaţiile între militari.
Analiza lor demonstrează că ele poartă un caracter specific şi se formează pe parcursul serviciului
militar. Relaţiile dintre militari se caracterizează printr-un nivel înalt de organizare şi subordonare,
executarea la timp a tuturor sarcinilor, grad sporit de răspundere pentru faptele săvârşite. Totodată,
se consideră că relaţiile sunt de caracter mult mai dinamic şi mult mai operativ comparativ cu
restul componentelor serviciului public. Conţinutul relaţiilor este determinat prin îndeplinirea
serviciului militar, a obligaţiunilor de serviciu şi a atribuţiilor speciale ale militarilor „când se află
în serviciul de gardă, în serviciul de zi şi în serviciul de garnizoană, atunci când sunt antrenaţi la
lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale şi în alte circumstanţe de urgenţă” [73, p.11]. Este
important să precizăm că obiectul relaţiilor de serviciu militare sunt relaţiile înrudite, legate de
organizarea şi îndeplinirea serviciului militar, inclusiv de realizarea de către subiecţii acestor relaţii
a statutelor sale (drepturilor, obligaţiunilor şi responsabilităţilor).
În urma analizei surselor ştiinţifice şi practicii existente, conchidem că serviciul militar (în
termen sau prin contract) este o formă specială a serviciului public şi are drept scop realizarea
practică a sarcinilor şi funcţiilor de bază ale statului cu privire la asigurarea securităţii naţionale, a
independenţei şi integrităţii teritoriale. Totodată, este necesar de semnalat că întregul complex de
probleme cu privire la statutul constituţional al serviciului militar, organizarea, formele şi metodele
de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu necesită o reglementare politico-juridică minuţioasă. Este
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de precizat că serviciul militar poate fi cercetat doar având ca repere metodologice principiile lui
de organizare. Am folosit punctual metoda analitică pentru a supune investigaţiilor fiecare element
în parte a sistemului, iar metoda comparativă a oferit posibilitatea de a evidenţia aspecte comune
şi diferenţe în realizarea acestor principii. Am apelat la prognoza ştiinţifică prin posibilitatea de a
formula unele argumente, dar şi unele tendinţe ce vizează perfecţionarea serviciului militar. Nu
am trecut cu vederea nici unele metode corelative, cum ar fi analiza şi sinteza, inducţia şi deducţia.
Termenul „principiu” poate fi definit ca element fundamental, idee, lege de bază pe care se
întemeiază o teorie ştiinţifică, un sistem politic, un sistem juridic, o normă de conduită, prin acest
termen avându-se în vedere ceea ce se află la baza totalităţii fenomenelor, noţiunilor şi faptelor.
Principiul este noţiunea centrală, ideea călăuzitoare, baza sistemului care reprezintă generalizarea
şi extinderea asupra tuturor fenomenelor din domeniul în care principiul reliefat este abstractizat.
În lucrarea „Determinarea şi analiza principiilor generale ale serviciului militar” notăm că serviciul
militar este o varietate deosebită a serviciului public, suport care ne-a permis să efectuăm analiza
principiilor sale prin prisma serviciului public [75]. Principiile serviciului public includ ideile
fundamentale care exprimă legităţile obiective şi determină expres direcţiile ştiinţific argumentate
de realizare a competenţelor, sarcinilor şi funcţiilor autorităţilor şi atribuţiilor funcţionarilor publici
angajaţi în cadrul sistemului puterii de stat şi în particular, în sistemul serviciului public. Principiile
serviciului public trebuie să oglindească obiectiv esenţa serviciului public [76].
Referitor la unele tipuri ale serviciului public, inclusiv cel militar, principiile generale sau
fundamentale la care ne vom referi mai jos pot să conţină particularităţi determinate de specificul
sarcinilor soluţionate şi funcţiilor îndeplinite [77]. Principiile fundamentale pe care se bazează
serviciul public în Republica Moldova se exprimă în următoarele: legalităţii, profesionalismului,
transparenţei, imparţialităţii independenţei, stabilităţii şi loialităţii [78]. Totodată, vom specifica şi
principiile de conduită a funcţionarului public, fiind legalitatea, imparţialitatea, independenţa şi
profesionalismul [79]. Ne propunem să examinăm principiile generale cu identificarea aspectelor
de politici pe care le manifestă în raport cu serviciul militar.
1. Principiul legalităţii: trăsăturile legalităţii, precum unitatea, caracterul general şi obligativitatea
cerinţelor sunt asigurate prin faptul că legile, alte acte normative adoptate, trebuie să corespundă
Constituţiei, aceasta având putere juridică supremă. Particularităţile legalităţii rezidă în egalitatea
tuturor cetăţenilor, inclusiv a militarilor în faţa legii; inadmisibilitatea ca legea să se opună faţă de
raţionalitate; inadmisibilitatea abaterii de la actele normative sub oricare pretext. Principiul
legalităţii este principiul universal al serviciului public, care nu admite excepţii pentru nici una din
varietăţile ei, inclusiv serviciul militar, reieşind din necesitate şi raţionalitate.
Aspectul exterior în respectarea principiului legalităţii se exprimă în activitatea instituţiilor
în care este prevăzut serviciul militar şi, respectiv, trebuie să se exercite în strictă corespundere cu
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legea. Particularitatea serviciului militar constă în faptul că se efectuează în organele puterii
executive, care realizează conducerea instituţiilor militare de stat în care este prevăzut serviciul
militar. Este actuală această supoziţie pentru cei ce desfăşoară controlul civil asupra respectării
principiului legalităţii în cadrul activităţii instituţiilor conducerii militare, factorilor decizionali
militari şi militarilor. Ei trebuie să fie independenţi de conducerea militară, inclusiv în problemele
asigurării cu toate tipurile de drepturi, care, în caz contrar, fac posibilă exercitarea presiunii şi, prin
urmare, realizarea intereselor unor persoane cu funcţii de răspundere şi nu ale statului. Considerăm
că principiului legalităţii îi putem atribui şi accesul egal al cetăţenilor la serviciul public, inclusiv
cel militar, în strictă conformitate cu aptitudinile şi nivelul pregătirii profesionale, fapt care
corespunde tezei din Declaraţia generală a drepturilor omului şi cetăţeanului: fiecare cetăţean, fără
discriminare sau restricţii neîntemeiate, are dreptul să fie admis în condiţii generale de egalitate la
serviciul public. Acelaşi drept este prevăzut şi în p. 2 al art. 39 din Constituţia Republicii Moldova,
unde se stipulează: „Oricărui cetăţean i se asigură, potrivit legii, accesul la o funcţie publică” [74].
Esenţa principiului constă în faptul că nu doar se asigură dreptul egal al tuturor cetăţenilor de a
ocupa anumită funcţie în aparatul de stat, ci şi de a determina condiţiile de avansare în serviciu în
ordinea fixată de lege şi de a acorda posibilitate egală pentru toţi de perfecţionare permanentă a
calificării de conducere.
În baza principiului rezultă un şir de excepţii, care nu diminuează, ci dimpotrivă, confirmă
valoarea lui. Toate restricţiile pot fi divizate în generale, care se răsfrâng asupra tuturor tipurilor
de servicii de stat şi speciale, determinate de particular. Restricţiile generale țin de cetăţenie, vârsta
candidatului la încadrarea în serviciu, capacitatea lui de a acţiona, studiile necesare prevăzute
pentru funcţia publică respectivă. Particularităţile de realizare a accesului egal al cetăţenilor la
serviciul public sub aspectul serviciului militar constă în faptul că, pe de o parte, serviciul militar
este pe timp de pace dreptul cetăţeanului Republicii Moldova de a îndeplini benevol datoria sa
constituţională de apărare a Patriei, iar pe de alta, datoria întregii populaţii de gen masculin de a
îndeplini serviciul militar în conformitate cu ordinul, realizând datoria sa constituţională privind
apărarea Patriei. Principiului legalităţii îi atribuim obligativitatea executării deciziilor adoptate de
instituţiile ierarhic superioare şi conducătorilor acestor autorităţi în limitele atribuţiilor şi conform
legislaţiei Republicii Moldova. Referitor la militari, aspectul evocat a fost asigurat juridic în
Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate ale Republicii Moldova şi rezidă în „dreptul
comandantului (şefului) de a da ordin şi obligativitatea subalternului de a se supune fără obiecţii,
reprezintă principiile unice fundamentale” [73].
2. Principiul loialităţii este unul determinant în serviciul public şi obligă funcţionarul public să
servească cu bună-credinţă autoritatea publică în care activează, precum şi interesele legitime ale
cetăţenilor. Principiul loialităţii este indispensabil de principiul devotamentului (credinţei) faţă de
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Patrie a funcţionarilor publici în timpul îndeplinirii obligaţiunilor şi principiul încrederii faţă de
funcţionarii publici atât din partea statului, cât şi a cetăţenilor. Principiul devotamentului faţă de
Patrie se conţine într-un şir de acte normative, iar, devenind militar, cetăţeanul îşi asumă obligaţia
să îndeplinească cu jertfire de sine datoria cu privire la apărarea Patriei în caz de pericol pentru ai asigura integritatea şi suveranitatea. Confirmând această obligaţie, militarul depune Jurământul
militar, jurând credinţă Patriei şi poporului, jurând să apere ţara, să respecte legile şi regulamentele
militare.
Încrederea în activitatea militarilor are o deosebită importanţă pentru stabilitatea societăţii
în ansamblu. Populaţia va avea încredere în militari atunci când activitatea lor se va desfăşura în
strictă conformitate cu Constituţia şi în modul stabilit de lege. În scopul ridicării nivelului de
încredere din partea societăţii în militari, este necesară dezvoltarea principiului controlului civil al
organismului militar, care se manifestă prin realizarea controlului permanent asupra legalităţii în
activitatea desfăşurată de Forţele Armate.
3. Principiul imparţialităţii obligă funcţionarii publici să ia decizii şi să întreprindă acţiuni în mod
imparţial, nediscriminatoriu şi echitabil [79], astfel fiind asigurate drepturile şi libertăţile omului
şi cetăţeanului, ale acţiunii lor nemijlocite. Axiomatică este supoziţia că drepturile şi libertăţile
omului constituie valoarea supremă, protecţia drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului fiind
datoria statului şi obligaţia cetăţenilor aflaţi în serviciul public. Valoarea politică şi socială a
serviciului militar, pe de o parte, se exprimă prin faptul că asigură suveranitatea şi integritatea
teritorială a statului, stabilitatea societăţii, ordinea care permite cetăţenilor să realizeze drepturile
şi libertăţile lor garantate. Pe de altă parte, populaţia, dar şi factorii decizionali ai puterii centrale
şi administraţiei publice locale trebuie să recunoască, să respecte şi să apere drepturile şi libertăţile
militarilor. În acelaşi timp, mecanismele de protejare trebuie să fie prevăzute în legislaţie, dat fiind
că în cazul nerespectării, militarii pot folosi metode de apărare a drepturilor şi libertăţilor care au
fost încălcate sau nerespectate, garantate de către stat, inclusiv în judecată, să aplice autoapărarea
drepturilor şi intereselor legale încălcate. La aceasta va contribui şi sistemul de garanţii juridice de
realizare a drepturilor şi libertăţilor militarilor.
Principiul indicat înglobează, în activitatea militarilor, nu numai un aspect exterior, adică
respectarea drepturilor şi libertăţilor populaţiei civile, ci şi un aspect interior, adică recunoaşterea,
respectarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor militarilor din partea altor militari, inclusiv ale
comandanţilor şi şefilor. Aspectul interior se realizează prin îndeplinirea obligatorie a cerinţelor
disciplinei militare şi respectării ordinii speciale în activitatea de serviciu, inclusiv în timpul
acţiunilor de luptă.
4. Principiul profesionalismului: vom sublinia că prin termenul „profesionalism” se subînţelege
cunoaşterea profundă şi multilaterală, posedarea deprinderilor practice într-un domeniu anumit al
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activităţii publice utile, pe când termenul „competenţă” presupune cunoaşterea obiectului de
activitate, existenţa pregătirii profesionale şi a deprinderilor de lucru, studierea şi valorificarea
experienţei avansate. Vom menţiona că principiul profesionalismului şi competenţei este legat de
îndeplinirea profesională a serviciului public, activitatea de asigurarea exercitării împuternicirilor
organelor de stat (adică serviciul public) trebuie considerată profesie, care presupune o calificare
cu semnificaţie pentru stat şi care cere de la funcţionarii publici măiestrie, dobândită şi menţinută
în urma studierii sistematice şi continue. Exercitarea profesională a obligaţiunilor funcţionale de
funcţionarii publici prevede îndeplinirea lucrului de bază contra unei recompense băneşti (salariul
de funcţie, soldă), abordare aplicată în întregime şi faţă de serviciul militar, însă cu unele excepţii.
În plan profesional serviciul militar este îndeplinit doar de militarii care fac serviciul militar
prin contract. Pentru aceşti militari este activitatea pentru care primesc soldă şi care reprezintă
sursa principală de întreţinere. Militarii în termen exercită o obligaţiune militară prin intermediul
îndeplinirii serviciului militar conform încorporării în cursul unui termen strict stabilit (12 luni).
Ei se află la asigurarea completă de stat, iar soldele băneşti plătite lor (de câteva ori mai mici decât
a militarilor care efectuează serviciul militar prin contract la unele şi aceleaşi funcţii) sunt menite
pentru asigurarea doar a necesităţilor curente mărunte şi nu reprezintă sursa principală de existenţă.
Particularităţile indicate nu prevăd că principiul profesionalismului şi competenţei nu se dovedeşte
a fi caracteristic serviciului militar. Principiul profesionalismului şi competenţei este caracteristic
serviciului militar, ca şi altor tipuri ale serviciului de stat. Mai mult, îndeplinirea profesională a
obligaţiunilor reprezintă una dintre îndatoririle de bază ale fiecărui militar, pentru care este obligat
să posede în permanenţă cunoştinţe militare profesionale, să perfecţioneze pregătirea şi măiestria
sa militară. Trăsătura distinctivă a exercitării profesionale a obligaţiunilor funcţionale de către
militari prevede că uneori nu e obligatoriu să posezi cunoştinţe profesionale primare, deoarece
deprinderile necesare se dobândesc în cadrul sistemului de pregătire militară, inclusiv cu privire la
specialităţile militare. Totuşi profesionalismul militarilor înseamnă, în primul rând, necesitatea
obţinerii studiilor militare profesionale generale, care permit de a îndeplini atât funcţiile cu
specializare îngustă, cât şi funcţii de conducere. În al doilea rând, înseamnă îndeplinirea calitativă
anume a funcţiilor şi sarcinilor speciale caracteristice pentru serviciul militar, pentru care uneori
nu este necesar de a obţine studii militare profesionale. Competenţa reprezintă realizarea în
practică a capacităţilor profesionale şi calităţilor profesionale ale militarului, caracterizându-se
prin dinamism, prezenţa competenţei înseamnă posedarea cunoştinţelor despre obiectul activităţii
militare proprii, nivelul de pregătire în vederea realizării atribuţiilor privind funcţia ocupată.
5. Principiul transparenţei în realizarea serviciului public se bazează pe Constituţie: autorităţile
puterii de stat, organele administraţiei publice locale şi persoanele cu funcţii de răspundere sunt
obligate să asigure fiecărui cetăţean posibilitatea familiarizării cu documentele şi materialele care
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ating drepturile şi libertăţile lui, dacă altceva nu este prevăzut de lege. Principiul indicat nu este
absolut pentru militari şi are anumite limite stabilite de Legea cu privire la statutul militarilor, fiind
îndatoraţi să păstreze cu stricteţe secretul militar, secretul de stat şi caracterul confidenţial al unor
activităţi şi documente [80]. Serviciul militar se bazează pe relaţia dintre transparenţă şi
respectarea secretului de stat în activitatea militarilor.
Principiul transparenţei în sistemul serviciului militar se asigură prin: mecanismul luării în
considerare a părerii militarilor; protecţia de stat a militarilor în cazul criticii conducerii militare
şi a persoanelor militare cu funcţii de răspundere; reflectarea sistematică a activităţii structurilor
militare prin intermediul mijloacelor de informare în masă (ziarul „Oastea Moldovei”, pagina
electronică „army.md”, reţele de socializare) [81]. Cadrul de acţiune al principiului transparenţei
referitor la serviciul militar trebuie să fie conturat mai pronunţat de către legislaţie, iar încălcarea
principiului trebuie să atragă după sine responsabilităţi juridice. Principiul transparenţei corelează
cu principiul credibilităţii faţă de militari şi activitatea lor, limitarea exagerată a transparenţei în
cadrul organismului militar al statului se răsfrânge asupra nivelului de credibilitate în întregime,
sau în raport cu unele persoane abilitate cu funcţii de răspundere, inclusiv militare, din partea
populaţiei Republicii Moldova. În acelaşi timp, este oportun de găsit balanţa între transparenţă şi
păstrarea intactă a datelor privind modul de pregătire a armatei şi planificarea întrebuinţării ei
conform destinaţiei. Din acest punct de vedere societatea civilă urmează să conştientizeze plenar
că armata este o instituţie care deţine secretul de stat, care reprezintă limita accesibilităţii asupra
activităţii sale.
6. Principiul responsabilităţii privind pregătirea şi luarea deciziilor, neexecutarea sau îndeplinirea
inadecvată a obligaţiunilor sale funcţionale are scopul să orienteze funcţionarii publici şi militarii
spre realizarea conştiincioasă, oportună şi legală a obligaţiunilor sale funcţionale. Pentru militari
înseamnă că neîndeplinirea sau îndeplinirea neadecvată a obligaţiunilor atrage după sine măsuri
de responsabilitate juridică, astfel fixarea principiului responsabilităţii cimentează organismul
militar.
7. Principiul independenţei obligă la comportament, decizii şi acţiuni neinfluenţate de apartenenţa
politică a funcţionarului. Acest principiu, care limitează în esenţă militarii în drepturi politice, nu
contrazice principiile şi normele dreptului internaţional. Legea cu privire la statutul militarilor a
fixat un spectru de drepturi şi libertăţi care, totodată, nu împiedică introducerea restricţiilor legale
de folosirea unor drepturi pentru persoanele care fac parte din componenţa Forţelor Armate, iar în
Convenţia cu privire la drepturile omului este prevăzut că „legislaţia naţională determină în ce
măsură garanţiile prevăzute de către Convenţia în cauză vor fi aplicate faţă de Forţele Armate”
[82]. Vom menţiona că în cazul luptelor politice în stat, trupele ar putea deveni instrumentul unor
şantaje politice şi chiar mai mult, armata care votează poate să se exprime împotriva guvernului şi
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să se plaseze în poziţie adversă. Atribuirea drepturilor politice armatei o poate transforma din
putere care se supune şi serveşte legea şi intereselor de stat, în forţa care serveşte interesele unor
partide. Astfel, în scopurile realizării principiului neutralităţii politice (sau neapartenenţei la un
partid) militarilor le este interzis să facă parte din asociaţii obşteşti, care urmăresc obiective
politice, la care se referă partidele politice şi alte forme organizaţionale de drept ale asociaţiilor
obşteşti, edificate în scopul cuceririi şi exercitării puterii politice. Militarilor le este interzis atât
oficial, cât şi public de a demonstra ataşamentul faţă de un partid politic, trebuie să fie neutri în
lupta politică dintre partide, alte formaţiuni social-politice. În Republica Moldova acest principiu
este consfinţit prin Legea cu privire la statutul militarilor, care prevede că militarilor, pe perioada
îndeplinirii serviciului militar, li se interzice să facă parte din partide şi din alte organizaţii socialpolitice ori să desfăşoare activităţi politice în favoarea acestora. Militarilor nu le este interzis să
participe în astfel de asociaţii obşteşti create în scopul realizării drepturilor social-economice şi a
intereselor legale. Singura condiţie de participare în cadrul acestor organizaţii – militarii nu trebuie
să fie în exerciţiul funcţiunii [80].
8. Principiul stabilităţii referitor la funcţionarii publici reprezintă stabilitatea relaţiilor de serviciu
de stat. Stabilitatea poziţiei de serviciu include două aspecte: ea trebuie atinsă în interesele atât a
aparatului de stat, cât şi a celui de serviciu, adică să combine interesele statului şi ale personalităţii.
Corelaţia dintre interesele de stat şi interesele persoanei se atinge prin respectarea următoarelor
condiţii: dezrădăcinarea protecţionismului şi practicii selectării cadrelor conform principiului
devotamentului personal (se atinge prin prezenţa procedurilor de adoptare colegială a deciziilor
privind numirea în funcţii militare prin comisii de atestare); debarasarea de persoane incompetente
sau profesional inutile din sistemul serviciului militar profesional; crearea condiţiilor pentru
activitatea de serviciu a militarilor; aprofundarea și extinderea protecţiei sociale şi de drept a
militarilor; asigurarea garanţiilor împotriva eliberării nelegitime din serviciul militar.
Considerăm că politica de cadre prin respectarea condiţiilor enumerate trebuie să devină un
factor important în asigurarea securităţii statului şi să se regăsească în Strategia securităţii naţionale
şi în Strategia apărării naţionale, neglijenţa acestui principiu în ultima perioadă atât la promovarea
cadrelor în instituţiile puterii de stat, cât şi în Armata Naţională au avut influenţă negativă asupra
securităţii. Resursele umane sunt cele mai importante resurse strategice ale instituţiilor de stat,
succesul lor, în general, depinde, în mare parte, de existenţa unor oameni potriviţi la locul potrivit
şi în momentul potrivit, aceasta este esenţa politicii de cadre. Principiul stabilităţii presupune şi
asigurarea nivelului corespunzător al protecţiei sociale şi de drept al funcţionarilor publici,
protecţia socială a militarilor, cetăţenilor eliberaţi din serviciul militar şi membrilor familiilor lor
reprezentă funcţia statului. Conform Constituţiei, Republica Moldova este un stat social, prevedere
ce presupune punerea în sarcina statului a unor probleme sociale, în particular, cu referire la
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militari, responsabilitatea şi obligaţiunea statului privind îndeplinirea programului social de
realizare a drepturilor acestora. Funcţia de protecţie socială a militarilor se reflectă în activitatea
instituţiilor puterii de stat, conducerii militare şi administraţiei publice locale privind crearea
condiţiilor pentru realizarea drepturilor, intereselor şi obligaţiunilor legale, înlesnirilor, garanţiilor
şi compensaţiilor provenite din particularităţile serviciului militar. Condiţiile indicate includ
obligaţiunile organelor enumerate privind prevederea în actele normative a înlesnirilor, garanţiilor
şi compensaţiilor care sunt expresie a specificului serviciului militar şi crearea mecanismelor de
realizare a drepturilor, libertăţilor şi obligaţiunilor militarilor.
Analizând măsura de coordonare a principiilor serviciului public în Republica Moldova cu
principiile serviciului public pentru funcţia publică din Uniunea Europeană, vom constata prezenţa
a cinci principii ale serviciului public european: angajamentul faţă de Uniunea Europeană şi faţă
de cetăţenii comunitari; integritate; obiectivitate; respect faţă de ceilalţi; transparenţă. Vom indica
în special principiul integrităţii, care lipseşte în legislaţia naţională, dar despre care se discută mult
în ultima perioadă atunci când se face referinţă la persoanele cu funcţii publice de conducere de
nivel superior. Acest principiu prevede că funcţionarii, persoanele cu demnităţi publice trebuie să
se comporte în toate cazurile într-un mod care ar putea fi supus celui mai amănunţit control public,
obligaţiune care nu este considerată ca fiind îndeplinită doar acţionând în spiritul legii. Funcţionarii
publici nu trebuie să-şi asume nicio obligaţie financiară sau de alt tip care i-ar putea influenţa în
exercitarea funcţiilor, inclusiv acceptarea de cadouri, alte obiecte, servicii, mijloace financiare, ci
trebuie să declare prompt orice interese private ce vizează funcţiile lor. Funcţionarii publici trebuie
să procedeze în maniera încât să evite orice conflicte de interese şi apariţia acestor conflicte, să
întreprindă măsuri rapide pentru a soluţiona orice conflict care poate să apară sau apare. Această
obligaţie le revine chiar şi după ce au părăsit biroul [83]. Având în vedere aspiraţiile de realizare
a integrării europene a Republicii Moldova, considerăm necesar perfecţionarea legislaţiei
naţionale privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public, codului de conduită şi ajustarea
principiilor serviciului public naţional la principiile serviciului public european [84]. Unul dintre
acestea este și principiul clasificării funcţiilor şi gradelor militare, a căror destinaţie de bază este
de a asigura claritate şi precizie în relaţiile reciproce dintre militari şi subordonarea militarilor,
adică reglementează relaţiile dintre putere şi subordonare, consolidează poziţia de serviciu a
fiecărui militar. Clasificarea funcţiilor şi gradelor militare permite să se creeze un sistem clar al
relaţiilor reciproce dintre militari, cu posibilitatea de a rezolva mai eficient problemele specifice.
Examinând principiile serviciului public, subliniem că acestea necesită dezvoltare prin
perfecţionarea legislaţiei în domeniu [78]. În acest context trebuie de notat că militarii, executând
serviciul public special de stat, care se bazează pe aceleaşi principii generale, sunt dezavantajaţi
prin neechitate la aprecierea calificării şi nivelului pregătirii profesionale: gradele de calificare a
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funcţionarilor publici nu au echivalenţă cu gradele de calificare şi gradele militare ale militarilor.
Examinând situaţia pentru militarii care îşi satisfac serviciul militar şi cei care au fost trecuţi în
rezervă, am considerat că militarii trecuţi în rezervă se află într-o situaţie discriminatorie. Un ofiţer
cu grad militar superior, categorie superioară de calificare militară, care și-a desfășurat activitatea
în cadrul organelor de conducere a Ministerului Apărării o perioadă îndelungată, la trecere în
rezervă şi angajare în funcţie publică similară în instituțiile de stat, practic este nevoit să-şi înceapă
activitatea de la zero, fiindu-i atribuit gradul de calificare a funcţionarilor publici cel mai mic.
Venim cu sugestia ca această inechitate să fie înlăturată prin modificarea legislaţiei și inechitatea
privind angajarea militarilor în funcții civile trebuie înlăturată.
În afară de principiile generale, serviciului militar îi sunt caracteristice principii speciale,
adică principiile specifice ale serviciului militar, care îl caracterizează, în general, ca o diversitate
deosebită a serviciului public şi pot fi aplicate la toate formele sale. Serviciul militar reprezintă un
tip de activitate specifică a omului, are un caracter organizatoric exclusiv, adică se realizează întrun anumit scop şi are un aspect de conducere. Prin urmare, serviciului militar îi sunt caracteristice
principiile de conducere în sfera militară a statului. Analiza legislaţiei privind serviciul militar şi
statutul militarilor din Republica Moldova permite de a formula următoarele principii specifice ale
serviciului militar: conducerea centralizată atât a serviciului militar, cât şi a militarilor, conducerea
unică, disciplina militară severă, subordonarea relaţiilor reciproce dintre militari, continuitatea,
principiul responsabilităţii juridice sporite a militarilor [85]. Principiile serviciului militar reflectă
cele mai importante aspecte ale organizării şi funcţionării nu numai a serviciului dat, tratat ca o
activitate specifică a cetăţenilor, ci şi a organizaţiilor unde este prevăzută îndeplinirea acestui tip
de activitate. Serviciul militar reprezintă un sistem de instituţii de stat care îndeplinesc sarcini în
domeniul apărării şi securităţii naţionale, principiile determinând conţinutul relaţiilor complexe în
teritoriul acestui sistem, fiind absolut necesar ca Ministerul Apărării să ţină cont la perfecţionarea
legislaţiei în domeniul militar, la planificarea dezvoltării prin modernizare şi prin democratizare a
Armatei Naţionale.
Suportul teoretico-metodologic al investigaţiilor efectuate a cuprins aplicarea unor principii
( al interdisciplinarităţii şi al istoricismului), abordări (sistemică şi politologică), metode generalştiinţifice (instituţională, sistemică, structural-funcţională, comparativă, analiza şi sinteza, inducţia
şi deducţia) şi particular-ştiinţifice (politologică-descriptivă, istoriografică, analiza conţinutului
documentelor, studiul de caz, analiza evenimentelor).
Subliniem că sinteza este un instrument metodologic de bază care a permis elaborarea unui
studiu pluridimensional. Utilizarea sintezei a făcut posibilă analiza binomului serviciu militar securitatea naţională. În această ordine de idei, serviciul militar este abordat ca instituţie, formă de
organizare a raporturilor sociale, potrivit normelor juridice stabilite pe domenii de activitate.
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Dat fiind că determinarea cadrului conceptual al securităţii este o problemă de percepţie,
metoda sistemică ne-a permis să analizăm aspectele serviciului militar ca un tot întreg, ca sistem
cu interconexiuni între diferite elemente. Alături de metoda sistemică, de natură fundamentală,
pentru cercetarea efectuată este de importanţă determinantă şi metoda structural-funcţională, care
a făcut posibilă investigaţia serviciului militar ca proces de asigurare a securităţii naţionale. Vom
menţiona aplicarea altor metode de cercetare ştiinţifică, precum cea logică, comparativă şi
sociologică. Astfel, metoda logică a permis analiza structura raporturilor stabilite între cetăţean şi
autorităţile puterii de stat în procesul de organizare a serviciului militar. Metoda comparativă a
oferit largă posibilitate să identificăm şi să fixăm elementele identice, divergenţele în organizarea
serviciului militar şi a serviciului public, serviciului militar în Republica Moldova şi în alte state.
Pornind de la supoziţia că toate fenomenele juridice sunt fenomene sociale, metoda sociologică a
permis să determinăm în ce măsură legislaţia cu privire la serviciul militar este respectată şi care
este atitudinea cetăţenilor faţă de elementul de studiu – serviciul militar.
Am reliefat că serviciul militar este un serviciu public care vizează securitatea militară a
statului a cărui cercetare ca sistem este asigurată prin metode particular-ştiinţifice de specialitate.
Vom invoca, totodată, aplicabilitatea metodelor general-ştiinţifice de investigaţie, remarcând, cu
predilecţie, metoda hermeneutică, care a contribuit la înţelegerea sensului unor categorii pentru a
introduce claritate şi a face diferenţe de conţinut. În această ordine de idei, pentru o abordare mai
complexă a serviciului militar ca parte integră a noţiunii militar, noţiune care ţine de armată sau
militari; propriu armatei sau militarilor, am supus examinării dihotomia militar – non-militar în
contextul securităţii naţionale, fapt care a permis să identificăm locul şi rolul serviciului militar în
sistemul de securitate a statului. Actualmente, este aproape general acceptată ideea că asocierea
tradiţională a securităţii cu apărarea militară punându-se semn de egalitate, practic nu corespunde
indicatorilor mediului de securitate naţional şi internaţional, schimbările intervenite determinând
modificarea reprezentărilor sociale despre securităţii, sfera de cuprindere a conceptului incluzând
pe lângă problemele militare şi aspectele non-militare. Astfel, experienţa din ultimii ani denotă că
securitatea naţională nu poate fi asigurată numai prin mijloace militare, ea include şi elemente nonmilitare [86, p. 46-47].
Extinzând competenţele în mai multe domenii, securitatea riscă să devină un concept mai
evaziv, mai ambiguu, însă distincţia militar – non-militar deloc nu implică producerea unei rupturi
în cadrul conceptului de securitate, ci este vorba despre dihotomia care extinde sfera de cuprindere.
Este absolut evident că securitatea nu numai se realizează la toate nivelurile de organizare socială
(de la individ la grupuri umane de diferite dimensiuni şi de diferite grade de instituţionalizare şi
organizare), ci şi în toate domeniile vieţii sociale: politic, economic și societal, (incluzând aspecte
demografice, culturale, etnice și religioase), militare şi de mediu. Precizăm lapidar că prin studiile
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de securitate s-a încercat elaborarea şi s-a reuşit prezentarea abordărilor coerente ale acestei stări
a sistemelor sociale. Încă în 1957, S. Huntington afirma că securitatea naţională poate fi asigurată
prin îmbunătăţirea siguranţei instituţiilor sociale, economice şi politice împotriva ameninţărilor
care provin din alte state independente [87, p.67]. Pornind de la această premisă, S. Huntington
distinge trei tipuri de politici de securitate, care se manifestă la nivel operaţional (măsurile imediate
pentru a preveni ameninţările la adresa securităţii) şi instituţional (modalitatea în care politica de
securitate este exercitată la nivel operaţional):
- politica de securitate militară: stabileşte şi coordonează activităţile destinate să reducă sau să
neutralizeze eforturile de a slăbi sau de a distruge o naţiune prin atac armat din afara graniţelor
instituţionale şi teritoriale;
- politica de securitate internă: este centrată pe ameninţarea la adresa statului, exercitată de forţe
care acţionează în cadrul graniţelor sale instituţionale şi teritoriale;
- politica de securitate situaţională: este preocupată de riscul apariţiei unei eroziuni rezultate din
schimbările pe termen lung la nivel politic, economic, social şi demografic, schimbări care tind să
reducă puterea statului. S. Huntington delimitează securitatea militară de cea non-militară, dar fără
a reliefa importanţa celei din urmă. Totodată, introducerea securităţii politice, economice şi sociale
în categoria securităţii situaţionale reprezintă o eroare metodologică, aceasta împiedică analiza de
securitate realizată din această perspectivă.
Trebuie evidențiat faptul că nici teoriile dezvoltate ulterior nu au reuşit să fundamenteze o
metodologie ştiinţifică funcţională. Astfel, protagoniştii pozitivismului s-au împărţit în două
tabere: cei care abordează securitatea prin prisma relaţiei dintre stat şi dimensiunea ei militară şi
cei care şi-au propus să lărgească agenda de securitate prin analiza atât a aspectelor militare, cât şi
a celor non-militare. Constructiviştii susţin că lumea este un produs al interacţiunilor sociale, poate
fi măsurată şi cercetată prin aplicarea mijloacelor ştiinţifice. Nici unul din aceste curente de gândire
nu a produs o metodologie pertinentă de analiză a securităţii, astfel că apariţia postmodernismului
a adus o nouă perspectivă în studiile de securitate. Postmoderniştii, realizând un volum mare de
studii de securitate, notează că, într-adevăr, lumea se dovedeşte a fi rezultat al interacţiunilor
sociale, însă natura complexă a cunoaşterii face imposibilă măsurarea şi analiza ei ştiinţifică. Se
cuvine de precizat că studiile postmoderniste au readus pe prim-planul investigaţional dihotomia
militar - non-militar, remarcându-se B. Buzan, care distinge dimensiunile militară şi non-militară
ale securităţii [88, p.43-45]. Potrivit elaborărilor cercetătorului, se disting următoarele dimensiuni
ale securităţii, care, de altfel, au devenit suport conceptual - teoretic și metodologic de referință
pentru realizarea investigațiilor științifice:
- dimensiunea militară se referă la interacţiunea reciprocă a capabilităţilor armate ofensive şi
defensive ale statelor cu percepţiile acestora faţă de intenţiile celorlalţi actori;
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- dimensiunea politică vizează stabilitatea organizaţională a statelor, sistemelor de guvernare şi a
ideologiilor care le conferă legitimitate;
- dimensiunea economică include accesul la resursele, finanţele şi pieţele necesare menţinerii unui
nivel acceptabil de bunăstare şi putere al statului respectiv;
- dimensiunea societală ţine de sustenabilitatea, în condiţii acceptabile de evoluţie, a paternurilor
tradiţionale de limbă, cultură, religie, identitate naţională şi obiceiuri;
- dimensiunea de mediu desemnează întreţinerea biosferei planetare şi locale ca sistem esenţial de
suport al existenţei umane.
Aceste dimensiuni ale securităţii conţin mai multe aspecte. Dimensiunea politică vizează atât
relaţia dintre stat şi cetăţenii săi, cât şi relaţiile internaţionale ale statului respectiv. Dimensiunea
economică ţine de fundamentarea economică a puterii militare şi de componenta pur economică a
securităţii la toate cele patru niveluri ale sale, accentul fiind pe cel individual. Ultimul nivel este
şi cel vizat de dimensiunea socială a securităţii: securitatea statului este extrem de importantă, însă
nu poate fi realizată fără a avea la bază securitatea indivizilor. Dimensiunea de mediu include unele
aspecte care nu pot fi ignorate: problemele de mediu cauzate de război, resursele naturale a căror
posesie poate genera dispute internaţionale şi catastrofele naturale.
Vom sublinia că politica militară (numită şi politică de apărare) este politica publică, care
cuprinde măsurile şi iniţiativele întreprinse de către guverne sau nu luarea deciziilor şi obiectivele
strategice, cum ar fi când şi în ce mod să se angajeze Forţele Armate naţionale. Politica militară
este folosită pentru a asigura independenţa naţională şi pentru reducerea greutăţilor impuse de
actori ostili şi agresivi externi. Ministerul Apărării este principalul factor de decizie în politica
militară naţională. Problematica formării obiectivelor politicii militare este un drept excluziv al
conducerii politico-militare a statului şi se regăsesc în Doctrina militară. În funcție de obiectivele
propuse şi mijloacele prin care se planifică atingerea obiectivelor lor putem identifica următoarele
tipuri ale politicii militare promovate de state: aventuristă - este caracteristică statelor, unde puterea
politică este acaparată prin forţă de către cercuri politice reacţionare; agresivă - este caracteristică
statelor, unde conducerea politică admite atingerea unor scopuri prin încălcarea intereselor altor
state; neconsecventă - este caracteristică statelor care tind să-şi realizeze obiectivele naţionale ce
admit în anumite situaţii agresiunea militară; realistă - este caracteristică statelor, unde interesele
naţionale se bazează pe realitatea obiectivă a situaţiei politico-militare în lume şi în regiune; de
pace - este specifică statelor unde folosirea mijloacelor militare este prevăzută excluziv în situaţia
de apărare a ţării împotriva unei agresiuni din afară [89]. Vom sublinia că astfel de politică militară
de pace este promovată de statele neutre, fiind proprie şi Republicii Moldova.
Considerăm că politica militară a Republicii Moldova abia începe să se formuleze şi în aceste
împrejurări ea poate fi credibilă, dacă există organismul militar de sprijin adecvat, elementul
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principal al căruia sunt Forţele Armate. Acest argument este mai evident, deoarece politica militară
a Republicii Moldova este bazată pe principiul neutralităţii, care presupune apărarea independentă
şi neapartenenţa la blocuri militare şi politico-militare.
Aşadar, o sarcină importantă a politicii militare în Republica Moldova rezidă în construcţia
militară, care presupune un proces complex al activităţii teoretice şi practice a statului pentru
formarea şi consolidarea organismului militar, capabil să asigure protecția eficientă a intereselor
naţionale. În mod tipic construcţia militară constă în măsuri economice, ştiinţifice, tehnice, sociale,
politice, religioase şi militare. Principalele elemente ale construcţiei militare sunt Forţele Armate,
puterea de apărare a statului, în desfăşurarea ei urmând să fie luată în consideraţie situaţia politică
în lume şi posibilităţile statului [90]. În acest context, serviciul militar ca subiect al politicii militare
vine să asigure funcţionalitatea eficientă a Forţelor Armate, să contribuie la dezvoltarea fiecărui
militar a calităţilor militare cerute şi culturii politice de păstrare, consolidare şi promovare a păcii.
Aparatul de cercetare ştiinţifică, folosit în realizarea studiilor de securitate include o gamă
largă de concepte: vulnerabilitate, risc, ameninţare, insecuritate, criză. În contextul dezbaterii pe
coordonata militar – non-militar în securitatea naţională, aceste concepte capătă noi dimensiuni,
aplicându-se aceeaşi dihotomie. Vulnerabilitatea este înţeleasă ca rezultat al combinării riscurilor
existente la adresa unei societăţii cu capacitatea de a face faţă şi supravieţui situaţiilor de urgenţă
internă şi externă. Logica modelului este evidentă: întrucât coeziunea sociopolitică, ca adeziune la
obiectivele sociale şi politice comune ale grupului în care există relaţii de cooperare are impact
deosebit asupra securităţii politice, absenţa sa determină vulnerabilitatea statului la ameninţările
politice. Nivelul scăzut al puterii statului sporeşte gradul de vulnerabilitate la ameninţări armate,
reducând gradul de securitate militară. Analiza vulnerabilităţilor poate fi efectuată prin prisma
dihotomiei militar – non-militar. În acest sens, vulnerabilităţile pot fi atât de natură militară, cât şi
de factură politică sau economică, socială sau ecologică. La nivel naţional, o vulnerabilitate care
transcende frontiera dintre militar şi non-militar poate fi din lipsa încrederii populaţiei în forţele
armate ale statului. În contextul dat de supoziţii, existenţa unor probleme economice şi financiare
generate de întârzierea reformelor structurale în ţările postcomuniste reprezintă o vulnerabilitate
de natură economică, în timp ce nerespectarea normelor de mediu în diverse activităţi industriale
este vulnerabilitate ecologică. În acest context de idei trebuie de specificat că hotarul dintre militar
şi non-militar în securitatea naţională este deosebit de fragilă.
Alt concept esenţial în studiile de securitate este cel de risc. În literatura de specialitate au
fost elaborate mai multe definiţii ale riscului, una dintre care este cea sociologică, care constă în
expresia nedeterminării structurale a realităţii (caracterul probabilist obiectiv al evenimentelor),
incertitudinii, insuficienţei cunoştinţelor noastre despre procesele reale [91, p.516]. În domeniul
securităţii naţionale riscul exprimă posibilitatea ca starea de normalitate să se deterioreze, făcând
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loc unor factori activi sau potenţiali, care pot afecta în sens negativ starea de securitate, mediul de
securitate [92, p.49]. Conceptul de risc poate fi subiect al dihotomiei descrise, existând riscuri de
natură militară, politică, economică, socială, ecologică. În prezent, sunt reliefate frecvent noile
riscuri sau riscurile netradiţionale: eşecul Tratatului de Neproliferare Nucleară, spre exemplu, este
un risc netradiţional, de natură militară, având implicaţii sociale, economice şi de mediu, în timp
ce sporirea crimei organizate transnaţionale, a traficului de droguri şi a numărului organizaţiilor
teroriste internaţionale sunt riscuri de natură socială, respectiv militară, care nu pot fi încadrate
într-o categorie unică. Avansând pe continuumul de la starea de securitate la insecuritate, vom nota
că la o anumită etapă riscul se poate transforma în ameninţare, natura căruia poate fi de caracter
fie militar, fie non-militară.
Ameninţarea este definită ca declarare a unei intenţii de a pedepsi sau a răni o persoană, a
aduce prejudicii de natură politică, economică, socială, militară sau ecologică unui grup, unui stat,
unui grup de state. În domeniul politic, conform unor teorii [88, p.124-142], ameninţările au drept
obiect de referinţă statele şi grupările de state, punând în pericol suveranitatea, independenţa sau
integritatea teritorială şi cu cât aceste state sau grupări de state se dovedesc a fi mai slabe, cu atât
intensitatea ameninţării se află în creştere. Ameninţările economice sunt adresate atât regimurilor
economice, cât şi pieţei mondiale, fiind factori care subminează regulile, normele şi instituţiile
economice. Identităţile colective abordate atât la scară largă, cât şi restrânsă, care pot funcţiona
independent de stat, reprezintă obiecte de referinţă ale ameninţărilor de natură socială, însă, la fel
de bine, pot constitui subiectul ameninţărilor din domeniul politic, dat fiind că identitatea naţională
este o caracteristică a dimensiunii sociale a unui grup, dar şi celei politice. Cât despre ameninţările
ecologice, acestea ţin de o variată şi vastă gamă de obiecte de referinţă, se extind de la entităţi
concrete, punctuale la probleme fundamentale ale omenirii şi planetei.
Vom remarca că actualmente de către unii cercetători larg se studiază conceptul războiului
hibrid. Prin termenul războiului hibrid noi definim un complex de activităţi, care reprezintă în sine
acţiunile militare în sensul lor tradiţional şi metodele nemilitare de destabilizare, distrugere şi
nimicire a adversarului, care includ efectuarea presiunilor economice, alimentarea şi pornirea
conflictelor politice şi sociale, desfăşurarea activităţilor subversive şi campaniilor propagandistice
de masă, cunoscute ca „război psihologic” sau „război informațional”.
Astfel de acţiuni complexe au fost desfăşurate în Crimeea de Federaţia Rusă prin ocuparea
de forţe paramilitare pro-ruse a clădirilor administrative şi supravegherea referendumului privind
intrarea peninsulei și a orașului Sevastopol în componenţa Federației Ruse. Folosirea unor trupe
militare fără însemne naţionale, a unor tactici de luptă asimetrice, dar şi a acţiunilor de natură
psihologică şi mediatică sunt doar câteva dintre caracteristicile specifice acestei forme de conflict,
denumită de strategii militari drept război hibrid, special sau non liniar [93, p.8-9].
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Specificul unui război hibrid este că lupta se dă nu pentru teritorii, ci pentru minţile şi
atitudinile cetăţenilor altor state, iar mijloacele de luptă sunt foarte sofisticate. De aceea, un război
hibrid e o confruntare între state, în care unul din aceste state încearcă să şi-l subordoneze pe
celălalt prin diverse mijloace: economice, informaţionale, memoria istorică. Adică este un război
în care acţiunile militare nu sunt prioritare, ci doar au rolul de catalizator” [94].
Totodată războiul hibrid nu este ceva nou pentru istoria omenirii. Iar formele şi metodele
sunt vechi ca şi calul troian. Deosebirea principală a zilelor de astăzi sunt scara la care se utilizează,
viteza şi intensitatea desfășurării acestuia [95].
Vom evidenţia că conceptul războiului hibrid a fost studiat şi sistematizat la începutul anilor
1960 de către gânditorul militar emigrant rus E. Messner în lucrarea sa „Războiul rebel mondial”.
Astfel, se menţionează că lupta fără trupe militare, adică lupta partizanilor, sabotorilor, teroriştilor,
dăunătorilor, diversioniştilor, propagandiştilor va avea în viitor dimensiuni impunătoare. Totodată,
acţiunile neregulate ale acestora, care nu sunt susţinute de forţele oficiale (instructori, furnizarea
de armament, tehnică de luptă, medicamente, echipamente, surse financiare), sunt sortite eşecului.
Aceste acţiuni au putere, succes şi rezultat numai prin susţinerea materială şi morală a forţelor de
bază: succesul forţelor de bază ridică activismul forţelor neregulate şi influenţează la mărirea
numărului lor [96, p. 42,43].
Considerăm necesar de a menţiona că ameninţările asimetrice şi ale războiului hibrid sunt
percepute ca pericol real pe dimensiunea militară a securităţii naţionale a Republicii Moldova, în
contextul existenţei trupelor militare, armamentelor şi muniţiilor pe teritoriul său, fără acordul ţării
gazdă şi declanşării unui război hibrid de către Federaţia Rusă pe teritoriul Ucrainei. Ameninţările
asimetrice, care înregimentează terorismul, proliferarea armelor de distrugere în masă, conflictele
nesoluţionate, regimurile autoritare, statele eşuate, migraţia necontrolată, criminalitatea organizată
transnaţională, alături de fizionomia noilor conflicte, cum ar disputele etnice, războiul de gherilă
şi, nu în ultimul rând, războiul hibrid, au determinat schimbări ale organizării şi structurii forţelor
militare, modului de acţiune, tehnicii şi mijloacelor de luptă. Prin urmare, actorii majori adaptează,
modernizează şi profesionalizează puterea militară, revizuiesc strategiile de securitate şi doctrinele
militare, dezvoltă noi tehnici şi tehnologii [97, p.84]. În această ordine de idei, Republica Moldova
urmează să întreprindă primii paşi în conştientizarea, identificarea, profilaxia și/sau minimizarea
riscurilor şi ameninţărilor în contextul transformărilor geopolitice regionale și subregionale, să-şi
identifice obiectivele de asigurare a securităţii naţionale, fiind elaborate şi adoptate documentele
strategice pertinente. Un rol important revine acţiunilor de modernizare a serviciului militar.
La celălalt pol al dihotomiei conceptuale a ameninţării se află, evident, domeniul militar, cu
conţinutul de bază – serviciul militar. Ameninţările militare implică folosirea forţei, având şi efecte
devastatoare pentru multe entităţi, indiferent de nivelurile de coeziune sociopolitică şi de putere
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care le sunt caracteristice. Acest tip de ameninţări poate varia de la hărţuire şi raiduri la ocupare
teritorială, invazie, blocadă şi/sau bombardamente. În consecinţă, securitatea căpătă un caracter
multidimensional datorită factorilor cu impact de natură variată, însuşi mediul de securitate solicită
o abordare profund nuanţată a riscurilor şi ameninţărilor, având repercusiuni și asupra serviciului
militar. Securitatea nu mai reprezintă actualmente exclusiv domeniul forţelor armate, ci comportă
cooperarea efectivă şi eficientă între toate componentele sectoriale, atât la nivel naţional, cât şi la
cel internaţional, atât în domeniul militar, cât şi în alte domenii, non-militare. Opoziţia faţă de
lărgirea conceptului de securitate şi ancorarea sa în tradiţionalism poate avea repercusiuni grave
însăşi asupra stării de securitate, dat fiind că abordarea politică va fi canalizată pe acţiuni militare
în detrimentul soluţiilor politice, economice şi sociale. Multidimensionalitatea securităţii a devenit
evidentă din cauza diversificării tipurilor de riscuri şi ameninţări. Societăţile moderne se dovedesc
a fi contaminate de multiple şi variate vulnerabilităţi determinate atât de insuficienţa resurselor,
cât şi de gestionarea lor deficitară, iar securitatea individului numai poate fi asigurată doar prin
măsuri militare sau politice, ci prin politici sociale şi economice, adică acţiuni nemilitare.
Din acest punct de vedere susținem că un rol important în asigurarea securităţii internaţionale
revine Alianţei Atlanticului de Nord, care promovează trei tipuri de activităţi majore - politice,
militare şi nemilitare. Pe dimensiunea nemilitară relaţiile Republicii Moldova cu Alianţa NordAtlantică sunt exprimate prin mai multe sectoare instituţionalizate de interes comun, printre care
cercetarea ştiinţifică şi protecţia mediului. Astfel, prin Programul Ştiinţa pentru Pace şi Securitate,
NATO dezvoltă proiecte care se referă la diferite componente ale securităţii, precum durabilitatea
mediului, calitate vieţii, riscuri şi vulnerabilităţi la adresa sănătăţii dar şi altele, esenţial fiind că
ştiinţa devine un mijloc foarte important de a găsi răspunsuri la provocările contemporanităţii şi o
modalitate solidă de promovare a cooperării internaţionale. Activităţile nemilitare nu vor deveni
funcţia de bază a Organizaţiei Atlanticului de Nord cel puţin într-un viitor imediat, însă aceste
componente ale politicilor vor continua să aibă o influenţă benefică asupra relaţiilor internaţionale
abordate în ansamblu şi sectorial [98, p.7, 147]. Specificăm importanţa deosebită a proiectelor de
distrugere şi evacuare a pesticidelor; de distrugere a combustibilului de rachete „Melanj”, realizate
în Republica Moldova cu participarea militarilor Armatei Naţionale care au contribuit la
perceperea pozitivă a NATO de către cetăţeni.
Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul ştiinţelor politice şi studiilor
de securitate pentru teorie şi practică de argumentarea indispensabilităţii serviciului militar în
asigurarea securităţii şi apărării naţionale a Republicii Moldova, fapt care a contribuit esenţial la
demonstrarea necesităţii şi a oportunităţii de modernizare internă şi racordare la standardele
contemporane. Au fost identificate potenţialul şi capabilităţile pentru modernizarea serviciului
militar al Republicii Moldova în contextul redimensionării arhitecturii de securitate regională.
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Scopul şi obiectivele lucrării . Scopul urmărit constă în analiza politico-juridică a esenţei,
structurii, conţinutului şi contradicţiilor funcţionalităţii serviciului militar al Republicii Moldova
pentru a determina modalităţile de impact asupra securităţii naţionale şi identifica mecanisme de
modernizare în contextul proceselor de reformă a Forţelor Armate. Pentru atingerea scopului
trasat, au fost stabilite următoarele obiective:
1. A supune investigaţiilor serviciul militar ca parte componentă a politicii statului în organizarea
cetăţenilor şi a societăţii în vederea asigurării suveranităţii, independenţei, integrităţii teritoriale şi
securităţii naţionale a Republicii Moldova.
2. A pune în lumină reperele conceptual-teoretice şi a reliefa cadrul politico-juridic de organizare
şi funcţionalitate a serviciului militar al Republicii Moldova, fiind identificate principiile generale
şi particularităţile de instituţionalizare, conducere şi activitate.
3. A cerceta în dinamică aspectele care vizează apariţia şi încetarea relaţiilor de serviciu militare,
stabilite între militari, pe de o parte, militari şi organizaţiile care prevăd statutar raporturi de acest
tip, pe de alta.
4. A nuanţa relaţiile de interdependenţă dintre militari, pe de o parte, stat şi societate, pe de alta,
în special prin identificarea unor soluţii fezabile ce ţin de problema trecerii militarilor în rezervă
şi adaptarea lor şi a familiilor acestora la viaţa civilă.
Direcţiile principale de valorificare ştiinţifică a problemelor de cercetare se exprimă
prin următoarele:
- vor fi supuse cercetărilor provenienţa, caracterul şi instituţionalizarea serviciului militar,
determinând generalul şi identificând particularul pentru Republica Moldova;
- vor fi analizate principiile de organizare şi locul serviciului militar în cadrul serviciului public;
- vor fi examinate obiectivele serviciului militar şi rolul său în procesele de modernizare Forţelor
Armate ale Republicii Moldova în contextul necesităţilor de securitate şi apărare;
- vor fi analizate procesele de formare şi încetare ale relaţiilor de serviciu militare.
În concluzie subliniem că, actualele caracteristici ale mediului de securitate naţional, zonal,
regional şi internaţional, tendinţele sale de dezvoltare impun analiza stării de securitate pe mai
multe niveluri. Dihotomia militar – non-militar în cadrul conceptului de securitate lărgeşte cadrul
de investigaţie, permiţând formularea politicilor de securitate la toate nivelurile menţionate şi,
implicit, evidenţiind locul, rolul şi importanţa serviciului militar.
Am susţinut constant că serviciul militar se dovedește a fi un element important al securităţii
militare, care, alături de securitatea politică, economică, societală, ecologică, dar şi de altă factură,
are misiunea să asigure securitatea naţională. Serviciul militar se află la originea securităţii militare
a statului, care se asigură prin realizarea unui complex de măsuri privind pregătirea către apărarea
Patriei. Forma de bază pe timp de pace se exprimă prin serviciul miliar obligatoriu, presupunând
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serviciul militar în termen şi serviciul militar prin contract. Serviciul militar abordat ca fenomen
juridic instituţionalizat prezintă în sine un sistem de norme de drept, care reglementează statutul
(principiile, organizarea, atribuţiile autorităţilor) şi relaţiile sociale care se formează în procesul
îndeplinirii (serviciului militar) şi prin realizarea de către subiecţi a acestor relaţii care derivă din
statutul său (drepturi, obligaţiuni şi responsabilităţi).
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1.3. Concluzii la capitolul I
1. Instituţionalizarea şi evoluţia serviciului militar în Republica Moldova este strâns legată
de lupta politică din anii 1989-1992 pentru obţinerea independenţei şi de asigurare a suveranităţii
şi a integrităţii teritoriale. Constituirea şi dezvoltarea acestui tip de serviciu a permis Republicii
Moldova să creeze propriile Forţe Armate, prin intermediul cărora urmărind garantarea existenţei
statului şi apărarea valorilor sale naţionale.
2. Serviciul militar în termen sau prin contract prezintă în sine o formă specială a serviciului
public şi urmăreşte obiectivul îndeplinirii sarcinilor şi funcţiilor de bază ale statului în asigurarea
securităţii şi apărării naţionale, independenţei şi integrităţii teritoriale. Complexul de probleme ce
ţin de statutul constituţional și stuctural-instituțional al serviciului militar solicită reglementare
politico-juridică minuţioasă.
3. Serviciul militar tratat ca fenomen juridic instituţionalizat reprezintă un sistem de norme
de drept, care reglementează statutul său, relaţiile sociale formate şi exercitate de subiecţii acestor
relaţii, exprimate prin respectarea drepturilor, obligaţiunilor şi responsabilităţilor. Principiile
serviciului militar reflectă cele mai însemnate aspecte ale organizării şi funcţionalității nu doar ca
o activitate specifică a cetăţenilor, ci şi în cadrul organizaţiilor în care este prevăzut, reprezentând
un sistem de instituţii de stat, abilitate cu atribuţii în sectorul apărării şi securităţii naţionale.
Principiile serviciului militar determină conţinutul relaţiilor complexe în interiorul sistemului şi
este necesar să fie fixate în acte normative. Principiile care nu sunt fixate în legislaţie, pot fi
considerate de către legislator la formarea normei de drept şi folosite în practică.
4. Problemele ce vizează diferite aspecte ale serviciului militar şi-au găsit puţină reflectare
în lucrările consacrate analizei securităţii şi apărării naţionale, fiind elucidate colateral, tangenţial
şi fără a pătrunde în esenţa fenomenului. În general, atestăm un interes ştiinţifico-practic destul de
scăzut faţă de serviciul militar, Armata Naţională, sectorul de apărare naţională.
5. Fiecărui tip de armată (de masă, de profesie, mixtă) se caracterizează prin metoda proprie
de organizare a serviciului militar. Tipul armatei este determinat de metoda prioritară de organizare
a serviciului militar prin criteriul de recrutare a militarilor în termen (soldaţi şi gradaţi) pentru
serviciul militar.
6. Politica militară a Republicii Moldova se află în perioadă incipientă şi poate fi credibilă
dacă se va baza pe organismul militar eficient al statului, forţa principală a căruia sunt Forţele
Armate, care necesită modernizare prin dezvoltare şi organizare la standarde moderne de pregătire
şi înzestrare. Această oportunitate și necesitate este de valorificat în regim de urgență, deoarece
politica militară în Republica Moldova se bazează pe principiul neutralităţii, care presupune că
apărarea națională se exercită prin forţele proprii. În acest context, serviciul militar, ca subiect al
politicii militare, asigură funcţionalitatea Forţelor Armate.
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2.

FUNDAMENTELE

CONCEPTUALE

ŞI

POLITICO-JURIDICE

ALE

SERVICIULUI MILITAR DIN REPUBLICA MOLDOVA
Capitolul al doilea fiind o continuare logică a primului, încorporează cercetarea ştiinţifică a
fundamentelor politico-juridice şi pune în lumină reperele conceptuale ale serviciului militar în
Republica Moldova, abordat în planul instituţionalizării şi evoluţiei. Primul subcapitol abordează
cadrul conceptual de organizare şi funcţionalitate a serviciului militar, fiind supuse cercetării trei
tipuri de completare a efectivului, pe când subcapitolul doi este consacrat analizei mecanismului
organizatorico – juridic de conducere a serviciului militar.
2.1. Cadrul conceptual de organizare şi funcţionare a serviciului militar în contextul de
reformă a Forţelor Armate
Fiind constituită în conformitate cu voinţa şi cu idealurile de suveranitate şi de independenţă,
unitate şi integritate a Republicii Moldova, Armata Naţională rămâne devotată poporului în orice
împrejurări istorice, principii consfinţite în Legea supremă: Forţele Armate sunt subordonate în
exclusivitate voinţei poporului pentru garantarea suveranităţii, independenţei, unităţii, integrităţii
teritoriale şi democraţiei constituţionale [74]. În acest context de idei, serviciul militar în Republica
Moldova este de provenienţă constituţională, fiind trasate fundamentele de reglementare juridică
în sfera apărării şi securităţii naţionale şi reperele ce ţin de îndeplinirea de către cetăţenii Republicii
Moldova a serviciului militar. Din debutul formării Forţelor Armate ale Republicii Moldova pentru
conducerea politică a devenit prioritară şi oportună elaborarea suportului normativ, mecanismelor
politico-juridice de gestiune a activităţii Forţelor Armate şi structurilor sale de comandă în scopul
asigurării apărării naţionale, stabilităţii interne şi securităţii.
Însă procesul de creare a bazei legislative militare s-a dovedit a fi foarte dificil, deoarece nu
existau concepţii şi programe clare în domeniul securităţii naţionale şi al construcţiei militare în
stat, sistematizate şi coordonate cu interesele naţionale. Conflictul armat de la Nistru a demonstrat
indispensabilitatea unificării tuturor forţelor militare ale statului, care ar fi garant al integrităţii
teritoriale şi independenţei ţării, necesitatea elaborării actelor legislative în domeniul militar.
Cadrul conceptual de organizare şi de funcţionalitate a serviciului militar a fost creat pe 17 martie
1992, când Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 964 cu privire la apărare [99],
Legea nr. 966 cu privire la Forţele Armate [100] şi Legea nr. 968 cu privire la obligaţiunea militară
şi serviciul militar al cetăţenilor Republicii Moldova [101]. Din cadrul reliefat se evidenţiază
următoarele aspecte clar determinate: obligaţiunea militară a stabilit categoria de cetăţeni care sunt
pasibili serviciului militar; structurile puterii de stat abilitate cu asigurarea organizării şi exercitării
serviciului militar, fiind stabilite împuterniciri şi mecanisme de activitate; tipurile de serviciu
militar, fiind instituit serviciul militar în termen, serviciul militar prin contract şi serviciul militar
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în rezerva Forţelor Armate; componenţa instituţiilor statului în care serviciul militar poate fi/este
executat: este stabilită şi definită noţiunea de Forţe Armate; sunt stabilite organele puterii de stat
şi ale administraţiei de stat, atribuțiile, obligaţiunile întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor
în domeniul apărării şi, respectiv, de organizare a serviciului militar.
Fundamentele de organizare şi de funcţionalitate a serviciului militar au fost adaptate în linii
mari la cerinţele timpului, însă vom constata că nu s-a depăşit experienţa sistemului sovietic.
Legea cu privire la Forţele Armate stabileşte expres: conducerea supremă a Forţelor Armate este
exercitată de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova, care, concomitent, este Comandantul
Suprem al Forţelor Armate şi Guvern, în limitele atribuţiilor determinate de legislaţie. Ministerul
Apărării este autoritatea centrală a conducerii de stat a Forţelor Armate, exercitând conducerea lor
nemijlocită, inclusiv prin Marele Stat Major al Forţelor Armate, subordonat sie direct. Notăm că
şi Preşedintele Republicii Moldova pentru prima dată obţine atribuţii şi competenţe prin acordarea
funcţiei de Comandant Suprem al Forţelor Armate, hotărârea era una imperativă în situaţia în care
acţiunile de luptă pentru asigurarea suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale luau
amploare. Prin urmare, implicarea Preşedintelui în identificarea soluţiilor de reglementare a
conflictului din raioanele de est ale Republicii Moldova a fost importantă, chiar dacă mai persistă
unele interpretări.
Alt aspect care trebuie elucidat este că sistemul de conducere în Ministerul Apărării a fost
constituit după modelul sovietic, unde apriori ministrul Apărării era perceput ca persoană militară
ce avea în subordine Marele Stat Major, care era tratat mai mult ca organ de executare a deciziilor
ministrului decât de conducere militară. Ne pronunţăm succint pe marginea acestui mecanism creat
în acea perioadă ca fiind cu efecte negative, întârziate asupra proceselor de edificare a Armatei
Naţionale şi de racordare la standarde europene, notând că pe o perioadă îndelungată, practic a fost
diminuată importanţa Marelui Stat Major ca organ de conducere militară şi, din contra, sporite
nejustificat de mult prerogativele ministrului asupra conducerii Armatei Naţionale.
Referindu-ne la Forţele Armate ca structură de organizare a serviciului militar, subliniem că
iniţial, prin Legea cu privire la Forţele Armate în componentele sale intrau în exclusivitate trupe
regulate şi rezerva de militari instruiţi. Baza trupelor regulate este formată din trupele terestre,
unităţile de apărare antiaeriană şi aviaţia militară. Această structură este corectă şi corespunzător
cerinţelor timpului şi ştiinţei militare, iar introducerea în componenţa Forţelor Armate a altor
structuri a fost mai degrabă o formulă de legiferare a serviciului militar în aceste structuri decât de
sporire a potenţialului de apărare a ţării.
Legea cu privire la apărare oferă mai multe lecţii, una din ele este neadmiterea implicării
armatei în politică. Vom preciza că Legea stabilea atribuţiile Preşedintelui Republicii Moldova
prin care, la propunerea primului-ministru, numeşte şi eliberează din funcţie ministrul Apărării, pe
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când potrivit Legii despre obligaţiunea militară şi serviciul militar al cetăţenilor Republicii
Moldova, la atingerea limitei de vârstă de aflare în serviciul militar prin contract militarii urmau
să fie trecuţi în rezerva Forţelor Armate ori în retragere, în modul legal stabilit. Având ca temei
aceste argumente, Preşedintele Republicii Moldova prin Decretul nr. 68 din 15 martie 1996 îl
destituie din funcţia de ministru al Apărării pe P. Creangă. Acest decret, după părerea noastră, dar
mai cu seamă acţiunile întreprinse de unele persoane din conducerea Ministerului Apărării au avut
unele consecinţe nefaste pentru evoluţia armatei. O parte din ofiţeri au fost împărţiţi, uneori fără
voinţa lor, în tabere diferite, ulterior soldându-se cu plecarea din armată a unui număr mare de
ofiţeri bine pregătiţi, pierzând din ritmul de dezvoltare. Curtea Constituţională prin Hotărârea nr.
9 din 04 aprilie 1996 a declarat neconstituţional Decretul nr. 68 din 15 martie 1996. Notăm în acest
context că din situaţia creată, odată cu emiterea Decretului, nu au fost trase concluziile de rigoare,
iar unele tangenţe au putut fi observate în armată la sfârşitul anului 2015 şi începutul anului 2016,
cu prezentarea pentru eliberare din funcţie a Şefului Marelui Stat Major, Comandant al Armatei
Naţionale.
Am menţionat mai sus că în primele legi, care au pus bazele serviciului militar, au fost unele
neclarități privind componenţa Forţelor Armate. În scopul unificării tuturor forţelor militare întrun sistem unic, integru destinat asigurării securităţii naţionale, corelării sistemului de asigurare a
securităţii şi apărării naţionale cu stipulările Legii supreme, principiile politicii externe şi interne,
normele internaţionale privind securitatea şi apărarea naţională, în scopul stabilirii priorităţilor şi
separării competenţelor autorităţilor publice în domeniul asigurării securităţii şi apărării naţionale,
forul legislativ a aprobat mai multe documente de politici, precum Concepţia securităţii naţionale
[102] şi Doctrina militară a Republicii Moldova [103], mai târziu – noua Concepţie a securităţii
naţionale a Republicii Moldova [104] şi Strategia securităţii naţionale [105]. Atragem atenţia că
Ministerul Apărării prin modificările propuse în textul Legii cu privire la apărarea naţională,
acceptate de către Parlamentul Republicii Moldova, a introdus un capitol nou „Planificarea apărării
naţionale”, prevăzând că planificarea apărării naţionale se realizează în baza măsurilor şi acţiunilor
de planificare întreprinse de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova şi Guvern, precum şi de
autorităţile publice cu atribuţii în domeniul securităţii şi apărării naţionale. În documentele de
politici în baza cărora se realizează planificarea apărării naţionale se preconizează elaborarea şi
adoptarea strategiei naţionale de apărare şi a strategiei militare, imprimându-se politicilor în
domeniu un context mai extins.
În contextul îndeplinirii angajamentelor asumate în cadrul Planului Individual de Acţiuni
cu Alianţa Atlanticului de Nord a fost elaborat proiectul unei strategii a securităţii naţionale şi un
plan de acţiuni cu privire la implementarea prevederilor strategiei, fiind aprobate la 21 iunie 2016
de Consiliul Suprem de Securitate. Proiectul nou are drept obiectiv de a contribui la consolidarea
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securităţii naţionale în contextul riscurilor şi ameninţărilor din regiune, inclusiv asimetrice şi la
avansarea parcursului european al Republicii Moldova. Potrivit proiectului, Republica Moldova
va trebui să-şi concentreze eforturile, ajustând prevederile legale şi de politici care reglementează
funcţionarea integrată a structurilor din cadrul sectorului naţional de apărare bazat pe procesul de
planificare în consolidarea eforturilor necesare menţinerii şi dezvoltării capacităţii operaţionale.
Totodată, se menţionează necesitatea modernizării capacităţilor sistemului naţional de apărare ca
urmare a ameninţărilor convenţionale, asimetrice şi de tip hibrid, fiind evaluate riscurile externe şi
interne la care este supusă Republica Moldova. Astfel, instabilitatea regională şi conflictul din
Ucraina, procesul de identificare a unei soluţii politice privind conflictul din raioanele de est ale
Republicii Moldova, asigurarea securităţii energetice şi a intereselor comercial-economice se află
printre principalele riscuri în vizorul autorităţilor [106].
Vom semnala că proiectul strategiei securităţii naţionale nu răspunde pe deplin obiectivelor
propuse şi urmează să fie îmbunătăţit din următoarele considerente: în document nu este descris
conţinutul politicii de apărare a statului în realizarea obiectivelor propuse ale sistemului naţional
de apărare. Această abordare este una foarte importantă, deoarece proiectul, pretinzând de a fi
exhaustiv, prevede abrogarea Doctrinei Militare; documentul nu stabileşte sarcinile sistemului
naţional de apărare şi nu serveşte ca o platformă pentru elaborarea strategiei securităţii militare;
documentul nu stabileşte componenţa Forţelor Armate, organismului militar al statului şi în fapt
ne întoarcem la înţelegerea confuză a acestor noţiuni de la începutul anilor` 90 ai secolului XX;
obiectivele pe dimensiunea securităţii militare sunt axate pe procesul de transformare, modernizare
şi înzestrare a forţelor sistemului naţional de apărare, fapt care nu corespunde cu capacităţile
economice ale statului; este neglijată importanţa managementului de personal în sectorul de
apărare, militarului ca parte a potenţialului militar al sistemului naţional de apărare nu i se acordă
nicio importanţă. În acest context considerăm că proiectul strategiei securităţii naţionale urmează
să fie îmbunătăţit prin a lua în calcul cele expuse, precum şi alte sugestii, prin a specifica
importanţa managementului personalului militar prin prisma politicii de organizare a serviciului
militar ca factor substanţial în asigurarea securităţii militare a statului. Suntem de părere că pentru
a avea o armată modernă, este necesar de a investi în militar, prin instruire occidentală, acţiune şi
interoperabilitate, echipament contemporan, infrastructură şi protecţie socială.
În viziunea Ministerului Apărării, obiectivul strategiei naţionale de apărare presupune, în
perspectivă, adaptarea sistemului naţional de apărare astfel încât să facă faţă noilor provocări de
insecuritate, afectat de factori interni şi externi, de ordin economic, politic, militar, informaţional,
social şi geopolitic. Însă proiectul prezentat este foarte generalizat, fără a asigura claritate la rolul
şi locul instituţiilor statului care au atribuţie la asigurarea securităţii şi a misiunilor care le revin.
Cu toate că strategia naţională de apărare se aprobă pentru perioada unui act al guvernării, adică
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patru ani, vom observa că obiectivele propuse sunt confuze. Spre exemplu, forma de completare
mixtă a serviciului militar este considerată ca o soluţie temporară, deşi în această perioadă nu există
premisele necesare pentru a refuza de acest model şi de a trece la o armată profesionistă. Noi ne
păstrăm poziţia că în perspectivă anume serviciului militar mixt reprezintă forma optimă pentru
Republica Moldova, iată de ce în strategie urmează a fi tratată nu ca soluţie temporară, ci una de
bază [107].
Am menționat anterior că un document important în domeniul securităţii naţionale, care
determină specificul securităţii şi apărării naţionale a Republicii Moldova este Doctrina militară,
în care se afirmă că Forţele Armate se compun din Armata Naţională, Trupele de Grăniceri şi
Trupele de Carabinieri, având menire să asigure securitatea militară, paza frontierei şi menţinerea
ordinii publice. Totodată, se precizează modalitatea de conducere a lor, pe timp de pace Marele
Stat Major al Armatei Naţionale elaborează planurile operative şi de mobilizare ale Forţelor
Armate, organizează pregătirea pentru apărarea statului, pe când în cazul apariţiei unui pericol
militar sau pe timp de război se transformă în Marele Stat Major al Forţelor Armate de pe lângă
Preşedintele Republicii Moldova, Comandantul Suprem al Forţelor Armate şi asigură conducerea
cu toate unităţile militare ale Forţelor Armate pe parcursul organizării şi desfăşurării acţiunilor de
apărare a ţării. Se stabilesc orientativ, de asemenea pentru prima dată, şi principiile de organizare
a serviciului militar, orientându-se spre asigurarea unui nivel înalt al profesionalismului efectivului
Forţelor Armate, completarea se planifică pe baza principiului mixt – atât prin recrutare, cât şi prin
contract, cu trecerea treptată în viitor la completarea trupelor în volum deplin pe bază de contract.
Notăm că Doctrina militară stabileşte aspectul organizatoric al construcţiei şi dezvoltării Forţelor
Armate în condiţiile respectării neutralităţii permanente: cu toate că s-a declarat stat paşnic şi
neutru, Republica Moldova este nevoită să ţină cont de potenţialele surse ale pericolului militar,
iar opţiunea de neutralitate permanentă nu urmăreşte scopul de a promova interesele naţionale prin
izolare, ci dimpotrivă, de a consolida securitatea naţională şi regională prin edificarea unor punţi
de legătură, conjugate de interesele politice şi economice ale statelor şi popoarelor. Vom menţiona
aspectul neutralităţii militare, care stipulează că Republica Moldova nu va adera la nicio alianţă
militară ofensivă sau defensivă, bazată pe reciprocitate, şi nu va adera la tratate de garantare a
securităţii sau la acorduri de securitate colectivă, ce asumă obligaţiuni necondiţionate de a oferi
ajutor unei părţi beligerante [108]. Totuşi, în conformitate cu prevederile din Doctrina militară,
Republica Moldova are dreptul la autoapărare, îşi asigură securitatea militară prin toate mijloacele
de care dispune, considerând legal şi necesar de a avea Forţe Armate pentru apărarea suveranităţii,
independenţei şi integrităţii teritoriale, anihilarea conflictelor armate și a altor acte de violenţă din
interiorul ţării care periclitează ordinea constituţională. Este de precizat că sub aspectul participării
la mecanismele militare de securitate regională şi internaţională, statele neutre pot să se implice
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activ în sistemul de cooperare în domeniul securităţii şi apărării dezvoltat de Uniunea Europeană
şi de Organizaţia Nord-Atlantică prin Programul Parteneriat pentru Pace, inclusiv prin participarea
la acţiuni de caracter umanitar, acțiuni de management al crizelor, menţinere şi impunere a păcii.
C. Manolache susţine că esenţa acestui statut ar putea fi redusă actualmente la neparticiparea în
alianţele militare, dar cu precizarea oportună că sensul clasic al neutralităţii deja nu reflectă
aranjamentele internaţionale noi, marcate de globalizare şi de regionalizare [109, p. 245-246]. Se
cere de menţionat din punc de vedere conceptual că statutul de neutralitate al fiecărui stat neutru
prevede expres necesitatea propriilor forţe de apărare, care ne fac să concluzionăm despre prezenţa
obligatorie a mecanismelor de funcţionare a serviciului militar.
În acelaşi context vom reliefa unele opinii din discursul Preşedintelui Republicii Moldova
N. Timofti în cadrul conferinţei internaţionale „Politica de neutralitate: cooperare internaţională
pentru pace, securitate şi dezvoltare”, notând că prin proclamarea în Constituţie a statutului de
neutralitate permanentă, Republica Moldova a decis să nu facă parte din alianţe şi organizaţii
internaţionale cu caracter militar, să se abţină de la alte acţiuni de natură similară. Neutralitatea nu
trebuie privită ca un concept dogmatic, static şi restrictiv, acest statut nu exclude participarea la
acţiuni de menţinere a păcii, de neadmitere a utilizării forţei pentru soluţionarea conflictelor. Din
anul 2003, Republica Moldova s-a încadrat, sub egida Organizației Națiunilor Unite, în misiuni
pacificatoare într-o serie de ţării, printre care Liberia, Sudanul de Sud, Coasta de Fildeş, iar recent,
din anul 2014, în Kosovo. Aliniindu-se la Politica Comună de Securitate şi Apărare a Uniunii
Europene, participarea la soluţionarea crizelor din Mali şi Republica Central Africană se înscrie în
această listă. Preşedintele consideră că este de datoria Republicii Moldova să figurăm nu doar ca
beneficiar, ci şi ca furnizor de securitate. Totodată, N. Timofti considera că statutul nostru de
neutralitate permanentă nu a fost şi nici nu este respectat de către Federaţia Rusă, care îşi menţine
trupele militare în regiunea transnistreană, deşi la Reuniunea OSCE de la Istanbul, în 1999, s-a
angajat să-şi retragă trupele militare şi stocurile de muniţii [110].
Susţinem abordările ex-Preşedintelui N. Timofti cu referire la necesitatea Forţelor Armate şi
rolul lor în asigurarea securităţii militare a statului şi a celei internaţionale, dar exprimăm altă
supoziţie cu privire la viziunea precum că doar respectarea statutului de neutralitate se dovedeşte
a fi singura problemă pentru securitate. În studiul analitic „Perspectivele cooperării Republicii
Moldova în cadrul Politicii de Securitate şi Apărare Comună” Iu. Pîntea, D. Helly şi P. Panainte
au pus în lumină trei provocări esenţiale ale statutului de neutralitate permanentă a Republicii
Moldova: credibilitatea, recunoaşterea şi respectarea. Pornind de la supoziţia că respectarea şi
recunoaşterea statutului de neutralitate permanentă se bazează, în primul rând, pe credibilitatea
acestui stat, adică pe eficienţa eforturilor interne ale statului în asigurarea apărării credibile, este
absolut alogic de a presupune că Republica Moldova poate fi recunoscută ca stat neutru exclusiv
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în baza acţiunilor de politică externă [111]. Noi suntem acord cu autorii, considerând că statutul
de neutralitate necesită un sistem de apărare credibil şi o politică militară activă.
Subliniem că obiectivele politicii militare a Republicii Moldova sunt asigurarea securităţii
militare a poporului şi statului, prevenirea războaielor şi conflictelor armate prin mijloace de drept
internaţional. Pentru atingerea acestor obiective, Republica Moldova realizează un sistem complex
de măsuri care întrunesc următoarele: la nivel global se prevede participarea la acțiunile întreprinse
de comunităţii mondiale pentru prevenirea războaielor şi conflictelor armate; soluţionarea pașnică
a problemelor litigioase; crearea condiţiilor care, în cazul unui pericol militar extern, să poată
asigura realizarea dreptului la asistenţa organizaţiilor internaţionale guvernamentale; participarea
activă la procele de edificare a sistemului internaţional de securitate colectivă. La nivel regional
este oportună stabilirea relaţiilor amicală bilaterale şi multilaterale, care vor asigura un nivel înalt
de încredere reciprocă şi deschidere în domeniul militar, asistența reciprocă în cazul periclitării
securităţii colective. La nivel naţional se presupune edificarea potenţialului militar suficient pentru
asigurarea securităţii și apărării naționale.
Realizându-și cursul militar-politic, Republica Moldova nu acceptă războiul (cu excepţia
cazurilor de autoapărare) ca mijloc de atingere a scopurilor politice; promovează o politică externă
de pace;asigură securitatea sa militară fără a prejudicia securitatea altor state, securitatea generală;
nu admite folosirea teritoriului său pentru acţiuni agresive contra altor state şi pentru dislocarea
de trupe străine, cu excepţia cazurilor prevăzute de acordurile internaţionale privitor la dislocarea
contingentelor forţelor pacificatoare. Pornind de la aceste fundamente edificatoare, Republica
Moldova respectă principiile inviolabilităţii frontierelor de stat şi reglementării paşnice a litigiilor
internaţionale; nu consideră nici un stat drept inamic al său; nu înaintează pretenţii teritoriale altor
state şi nu acceptă nici un fel de pretenţii teritoriale faţă de sine; nu admite utilizarea armatei sale
pentru atingerea scopurilor politice în interesul unor factori de răspundere, partide şi mişcări
social-politice aparte; nu va începe prima acţiuni militare [103].
În altă ordine de supoziții, V. Juc consideră că securitatea naţională a Republicii Moldova ar
putea fi asigurată mai eficient în condiţiile integrării euroatlantice: amendarea prevederilor
constituţionale ce se referă la statutul de neutralitate permanentă, prezintă un proces complex,
anevoios şi de lungă durată [112, p. 24]. S. Nazaria exprimă altă părere, considerând că însăşi
solicitarea de aderare la Organizaţia Nord-Atlantică vine în contradicţie cu interesele cardinale ale
Republicii Moldova şi ale cetăţenilor săi [113, p. 630]. Conform opiniei exprimate de V. Croitoru,
actualmente coliziunea dintre Occident şi Federaţia Rusă este orientată asupra controlului spaţiului
pontic, care leagă din punct de vedere geoeconomic, Uniunea Europeană cu zonele foarte bogate
în resurse energetice, cum ar fi Bazinul Caspic, Asia Mijlocie şi Golful Persic. Republica Moldova
este importantă din punct de vedere geostrategic atât pentru Europa, cât şi pentru Federaţia Rusă,
74

ambele părţi depun diferit efort: Federaţia Rusă încearcă să-şi menţină influenţa prin conservarea
conflictului transnistrean şi susţinerea comunităţii ruseşti [114, p.343-344]. În viziunea noastră,
din aceste considerente, statutul de neutralitate al Republicii Moldova nu exprimă formula ideală
de securitate, dar este o variantă optimă. Deoarece refuzul la aceasta, în conjunctura actuală de
securitate, va aduce nemijlocit fie la înrăutăţirea relaţiilor cu una din puteri, fie cu ambele.
În această ordine, Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova
– NATO prevede că ţinând cont de statutul de neutralitate, Republica Moldova prin implementarea
acestui program nu urmăreşte scopul aderării la Alianţa Nord-Atlantică, ci intensificarea dialogului
şi aprofundării relaţiilor cu structurile euroatlantice, în speranţa accelerării procesului de reforme
în sectoarele apărării şi securităţii naţionale [115, p.21].
În acest context, instituirea şi dezvoltarea serviciului militar în Republica Moldova
reprezintă un aspect al politicii sale militare, având scopul să creeze şi să perfecţioneze cadrul
normativ ce asigură pregătirea cetăţenilor şi Forţelor Armate pentru apărarea Patriei. Totodată,
considerăm că tendinţa de a substitui Doctrina militară prin Strategia Securităţii Militare nu trebuie
să lase fără consideraţie elementele politicii militare prevăzute în aceasta.
Este axiomatică ideea că apărarea Patriei reprezintă datoria şi obligaţiunea constituţională a
fiecărui cetăţean al Republicii Moldova. Prevederea reliefată în legea fundamentală corespunde
principiilor şi normelor internaţionale general recunoscute. În Declaraţia Universală a Drepturilor
Omului este stipulat că „fiecare om are obligaţiuni în faţa societăţii, doar în cadrul căreia poate fi
posibilă dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii” [116]. În Pactul internaţional cu privire la
Drepturile Civile şi Politice este stabilit că „fiecare om are obligaţiuni faţă de alţi oameni şi faţă
de colectivul de care aparţine” [117]. Asumându-şi mai multe obligaţiuni privind asigurarea
drepturilor cetăţenilor, statul are dreptul deplin de a cere comportament legal, care ar corespunde
etaloanelor fixate în normele de drept, scopuri în care formulează cerinţele sale în cadrul sistemului
de obligaţiuni şi stabileşte măsuri de responsabilitate juridică pentru neîndeplinirea lor.
Republica Moldova încredinţează obligaţiunea apărării Patriei fiecărui cetăţean, purtând
caracter general. Totodată, pentru diferite categorii de cetăţeni manifestările (formele) concrete ale
acestei obligaţiuni variază. Potrivit Legii cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei,
obligaţiunea militară expres prevede aflarea în evidenţa militară, îndeplinirea serviciului militar,
participarea la alte forme de pregătire pentru apărarea Patriei. Încredinţând obligaţiunea militară
cetăţenilor Republicii Moldova, legea stabileşte categorii concrete asupra cărora se extinde, după
cum urmează: nu sunt supuşi evidenţei militare cetăţenii care îşi ispăşesc pedeapsa în locurile de
detenţie, persoanele de gen feminin, persoanele care permanent îşi au locul de trai în afara ţării,
care au pierdut cetăţenia Republicii Moldova şi cele cu rang religios. Sunt scutiţi de înrolare în
serviciul militar în termen cetăţenii ce sunt recunoscuţi inapţi pentru serviciul militar potrivit stării
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sănătăţii. Amânarea încorporării în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus se acordă
recruţilor din unele motive familiale, de sănătate, în legătură cu necesitatea continuării studiilor,
desfăşurarea activităţii de deputat în parlament sau consilier al autorităţii administraţiei publice
locale de nivelul al doilea [25].
Din exemplele enumerate mai sus putem concluziona că nu asupra tuturor cetăţenilor
Republicii Moldova, care au posibilitate să-şi satisfacă serviciul militar, poate fi încredinţat de
către stat. Prin urmare, în cazul dat este vorba despre posibilitatea necesară conform legii, adică
despre necesitatea juridică. Necesitatea juridică de încredinţare a obligaţiunii militare diferitor
categorii de cetăţeni este stabilită de către stat prin intermediul promulgării legii corespunzătoare
reieşind din condiţii istorice concrete ale vieţii publice. Serviciul militar derivă din obligaţiunile
constituţionale ale cetăţenilor Republicii Moldova cu privire la apărarea Patriei, iar din serviciul
militar derivă obligativitatea serviciului militar în termen pentru unele categorii de cetăţeni. În
conformitate cu principiul constituţional de egalitate a obligaţiunilor, toţi cetăţenii sunt exponenţi
ai obligativităţii constituţionale cu privire la apărarea Patriei [74], însă nu toți sunt exponenţi ai
obligativităţii juridice a serviciului militar. Prin urmare, obligativitatea serviciului militar, având
provenienţă constituţională, nu reprezintă o obligativitate constituţională a cetăţenilor Republicii
Moldova, trebuie de considerat inexactă afirmaţia privind existenţa obligativităţii constituţionale
a serviciului militar şi obligaţiunii referitor la îndeplinirea serviciului militar în termen, deoarece
obligativitatea cu privire la serviciul militar nu reprezintă obligativitatea egală pentru toţi cetăţenii
Republicii Moldova, aceasta fiind o obligaţiune juridică a unor categorii aparte.
Obligativitatea constituţională privind apărarea Patriei este o necesitate constituţională
stabilită de Republica Moldova în interesele tuturor membrilor societăţii, care prescrie fiecărui
cetăţean măsura şi tipul de comportament prevăzut de legislaţie în domeniul apărării şi securităţii
militare, precum şi responsabilitatea pentru îndeplinirea ei inadecvată. În acelaşi timp, apărarea
Patriei presupune şi posibilitatea de asumare benevolă a responsabilităţii de a îndeplini serviciul
militar, fiind prevăzută în Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în
cadrul Forţelor Armate: „cetăţeanul aflat în evidenţă militară care solicită să fie încadrat benevol
în serviciul militar prin contract, va depune o cerere ” [118]. În societăţile democratice persoana
cu obligaţiuni nicidecum nu reprezintă un obiect pasiv al puterii de stat, ci o personalitate activă
pentru care transpunerea în viaţă a obligaţiunilor reprezintă un proces liber de exprimare.
Totodată, este necesar de menţionat că întregul complex de probleme ce vizează statutul
constituţional al serviciului militar, modul de organizare şi funcţionare, formele şi metodele de
îndeplinire a atribuţiilor de serviciu necesită o reglementare juridică minuţioasă, în special având
în vedere folosirea armei, unde este absolut necesar de a fi descrise, din punct de vedere juridic,
toate aspectele utilizării armei (condiţiile de utilizare, cine are dreptul de a o folosi). În Armata
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Naţională nu există asemenea reglementări juridice, limitându-se doar la aspecte prevăzute în
Regulamentele de luptă ale genurilor de arme. Dreptul şi împuternicirile militarului în vederea
folosirii armei în timpul îndeplinirii misiunilor atât pe teritoriul naţional, cât şi în afara ţării,
necesită reglementare juridică, o soluţie temporară este asumarea responsabilităţii de Şeful Marelui
Stat Major al Armatei Naţionale, Comandant al Armatei Naţionale prin semnarea „Regulilor de
angajare”. Notăm că acest important aspect s-a evitat a fi menţionat la detaşarea contingentului
moldovenesc în operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii, nefiind prevăzut în Legea cu privire
la participarea Republicii Moldova la misiunile/operaţiunile internaţionale de menţinere a păcii,
nici în hotărârile Parlamentului pentru fiecare detaşare în parte. Vom constata că în toate armatele
europene aspectul abordat este clar şi detaliat expus în „Reguli de angajare” aprobate de Parlament,
elaborate în conformitate cu cerinţele dreptului internaţional umanitar şi expun limitele dreptului
militarului de a folosi atât armamentul individual, cât şi armamentul colectiv (sisteme de artilerie,
antiaeriene).
În Capitolul III al Constituţiei Republicii Moldova, serviciul militar este reglementat din
două puncte, fiecare având însemnătate primordială. Baza principală se conţine în articolul 57 –
„Apărarea Patriei este un drept şi o datorie sfântă a fiecărui cetăţean”. Cuvintele-cheie „apărare”
şi „Patrie” solicită analiză juridică şi caracteristică adecvată, fiind nevoie de referinţă la Legea cu
privire la apărarea naţională, care ne permit să determinăm valorile principale care urmează a fi
apărate. Apărarea naţională reprezintă ansamblu de măsuri şi activităţi adoptate şi desfăşurate de
Republica Moldova în scopul de a garanta suveranitatea, independenţa şi unitatea statului,
integritatea teritorială a ţării şi democraţia constituţională. Acţiunea de apărare este forma de bază
a acţiunilor de luptă, având scopul de a zădărnici ofensiva inamicului, a-i provoca pierderi cât mai
mari, a păstra cu fermitate poziţiile încredinţate, a câştiga timp şi a crea condiţiile necesare pentru
trecerea la acţiuni militare ofensive în scopul eliberării teritoriului ocupat [119].
În Preambulul Constituţiei este consemnat că „demnitatea omului, drepturile şi libertăţile
sale, reprezintă valori supreme şi sunt garantate”: din context conchidem că executarea obligaţiunii
de apărare a Patriei solicită unele măsuri concrete menite să asigure drepturile şi libertăţile tuturor
cetăţenilor Republicii Moldova şi fiecărui în parte, în sensul că unii cetăţeni, care îşi îndeplinesc
obligaţiile militare, apără alţi cetăţeni, antrenaţi în alte activităţi. În spatele formulei constituţionale
„Apărarea Patriei” se conţine un profund conţinut social, urmărindu-se să consolideze toţi cetăţenii
Republicii Moldova şi întreaga societate. Fără un asemenea conţinut serviciul militar se transformă
într-un simplu instrument de apărare a puterii de stat şi a persoanelor care se află în vârful piramidei
şi, totodată, se pierde sensul noţiunii de “Patrie”.
Astfel, Patria este mediul politic, social şi cultural în care s-a născut, îşi desfăşoară viaţa şi
activitatea fiecare popor; teritoriul, locul, cadrul geografic şi modul de viaţă a poporului, limba,
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cultura şi tradiţiile. În contextul abordării politico-juridice a serviciului militar, considerăm că
această definiţie este una neterminată ca şi conţinut, urmând să fie continuată astfel: „pe care le-a
moştenit un popor şi este obligat să le păstreze, să le apere, să le îmbunătăţească şi să le transmită
generaţiilor următoare”. Din aceste considerente, un rol deosebit de important revine, conform art.
2 al Constituţiei, aspectului care caracterizează „câmpul” de activitate a cetăţenilor şi principalele
trăsături ale noţiunii de „Patrie” şi expresiei „suveranitatea naţională aparţine poporului Republicii
Moldova”. Asigurarea suveranităţii pe întreg teritoriul Republicii Moldova nu reprezintă altceva
decât apartenenţa puterii întregului popor, exercitată prin instituții reprezentative şi prin
referendum. Suveranitatea este un atribut esenţial al societăţii moderne, iar pierderea suveranităţii
reprezintă, de fapt, supunerea altui stat sau uniuni de state, altor structuri. În urma pierderii
suveranităţii are de pierdut cetăţeanul, libertatea ţării şi libertatea omului poate să existe numai
când sunt apărate de un stat suveran. Este de subliniat că potrivit Constituţiei Republicii Moldova,
teritoriul este un element constitutiv al statului, fiind inalienabil, fără a putea fi înstrăinat. Teritoriul
statului reprezintă o noţiune politico-juridică amplă, care presupune existenţa unor frontiere, în
interiorul cărora statul îşi exercită deplina suveranitate şi acţionează în vederea realizării sarcinilor
şi funcţiilor sale. Totodată, teritoriul reprezintă principalul izvor de existenţă al poporului. În aceste
sens, în articolul 3 al Constituţiei se stipulează că bogăţiile de orice natură ale subsolului, spaţiului
aerian, apele şi pădurile, resursele naturale, precum şi alte bunuri aparţin întregului popor [74].
Existenţa teritoriului permite omului să-şi schimbe modul de trai, formele de activitate pentru
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, pierderea din motive diferite limitează câmpul de activitate şi
se reduc esenţial posibilităţile de a satisface cerinţele cetăţenilor.
Din punct de vedere legal, importanţa teritoriului se prezintă în două modalităţi: în primul
rând, teritoriul formează un „câmp de activitate” a Constituţiei Republicii Moldova, determinând
arealul şi frontierele de răspândire a legislaţiei, iar în al doilea rând, teritoriul reprezintă un câmp
legal pentru viaţa şi activitatea cetăţeanului garantată şi apărată de legislaţie. În Legea supremă se
stipulează că fiecare cetăţean al Republicii Moldova beneficiază de drepturi, libertăţi şi are anumite
îndatoriri fundamentale consacrate prin Constituţie şi alte acte legislative.
Actualmente un segment al teritoriului ţării este de jure parte a Republicii Moldova, dar de
facto regiunea nu se află sub jurisdicţia sa. Menţionăm că legislaţia despre serviciul militar de jure
se răsfrânge asupra acestui teritoriu, însă, de facto, nu se realizează. Cetăţenii Republicii Moldova
din stânga Nistrului au toate drepturile şi libertăţile constituţionale pentru a se încadra în serviciul
militar în Forţele Armate naţionale, ei se folosesc larg de aceste libertăţi, iar mai mulţi, conform
meritelor şi pregătirii profesionale, au ajuns la cele mai înalte funcţii militare, inclusiv cea de Şef
al Marelui Stat Major al Armatei Naţionale. Pe de altă parte, Republica Moldova nu are unităţile
sale militare în acest teritoriu, iar autorităţile neconstituţionale au înfiinţat şi menţin forţe armate
78

care servesc regimului separatist, o parte din cetăţeni fiind impuşi să satisfacă serviciul militar în
aceste structuri nerecunoscute. În cadrul dialogului politic de identificare a soluţiilor conflictului
transnistrean şi asigurare a integrităţii teritoriale, pe agenda negocierilor este necesar de inclus şi
problematica de a avea Forţe Armate integrate şi, respectiv, indispensabilitatea de a determina
statutul acelor persoane care au satisfăcut serviciul militar în structurile militare nerecunoscute.
În acest context, subliniem că în Constituţia Republicii Moldova se conţin unele explicaţii
care definesc din punct de vedere juridic termenul „Patrie”, iar în baza lui şi a sintagmei „apărarea
Patriei”. În această ordine de idei determinăm conţinutul noţiunilor „drept”, „datorie” şi „obligaţie”
a cetăţeanului Republicii Moldova: dreptul reprezintă o obligaţie legală sau morală; îndatorire, în
locul unde te cheamă obligaţiile (de serviciu - n.n.); datoria este o sarcină morală sau materială
obligatorie; angajament, obligaţiunea fiind mai mult o noţiune juridică care corespunde drepturilor
şi libertăţilor omului şi cetăţeanului. Dacă omul se bucură de drepturile şi libertăţile sale, atunci
este clar că este necesar să aibă şi anumite obligaţii faţă de societate şi faţă de stat, ultimul având
statut de garant. Tratarea prevederii constituţionale „apărarea Patriei este un drept şi o datorie
sfântă a fiecărui cetăţean” solicită abordarea părții a doua din acelaşi articol: „serviciul militar este
satisfăcut în condiţiile legii”. Asemenea act normativ este Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor
pentru apărarea Patriei, stabilind expres că obligaţiunea militară este o datorie constituţională a
cetăţenilor Republicii Moldova. Totodată, în lege este stipulat că „cetăţenii care din diferite motive
de conştiinţă, se eliberează de îndeplinirea obligaţiunii militare (a serviciului militar sub arme)
execută serviciul civil, care înlocuieşte serviciul militar, în modul stabilit de lege” [25]. Modul de
îndeplinire a serviciului civil a fost reglementat de Legea cu privire la serviciul de alternativă,
aprobată la 9 iunie 1991. Este necesar de menționat că această lege a fost adoptată într-o perioadă
destul de complicată pentru tinerii moldoveni încorporaţi în rândurile Armatei Sovietice şi avea
drept scop îmbunătăţirea situaţiei moldovenilor care abandonase din diferite motive unităţile
militare. Evoluţia evenimentelor a impus revizuirea legii şi aducerea ei în concordanţă cu actele
normative în vigoare, în acest scop fiind adoptată Legea cu privire la organizarea serviciului civil
(de alternativă) [120].
Spre deosebire de celelalte state din CSI, Republica Moldova a instituţionalizat cel mai
liberal serviciu de alternativă, dispunând de cel mai mare număr de persoane care îl solicită şi în
mare măsură corespunde drepturilor omului şi standardelor europene. Dacă facem o analiză mai
amplă, pe teritoriul Comunităţii Statelor Independente funcţionează două modele ale serviciului
de alternativă: european (Republica Moldova, Ucraina), care este unul mai liberal, se exprimă prin
atitudine loială faţă de confesiunile religioase; central-asiatic (Kârgâzstan și într-o mare măsură
Uzbekistan), acesta se caracterizează printr-o atitudine rezervată faţă de confesiunile religioase
netradiţionale lor [121]. Serviciul civil este definit ca serviciu de stat, fiind social util şi benevol,
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reprezentând o alternativă pentru cetăţenii Republicii Moldova, care, din convingeri religioase,
etice, morale, umanitare, sau din alte motive, nu pot îndeplini serviciul militar în termen. Dintre
cele 19 confesiuni înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, membrii a 10 dintre acestea nu
acceptă serviciul militar din motive religioase, fiind acceptaţi în serviciul civil (de alternativă)
[122]. Concluzionăm că prin organizarea serviciului civil Republica Moldova a demonstrat voinţa
de a respecta normele internaţionale ce ţin de drepturile omului.
Considerăm că serviciul militar este necesar pentru societate şi cetăţenii săi. Istoria oferă mai
multe exemple când ideile pacifiste s-au aflat la baza diferitor conflicte, atât interstatale, cât şi în
interiorul statelor, dezvoltarea slabă a forţelor armate fiind unul dintre catalizatori. Din aceste
considerente este absolut necesar de analizat din toate punctele de vedere aspectele ce se referă la
apărare, forţele armate şi serviciul militar, inclusiv situaţia geopolitică şi geostrategică a statului,
care stă la baza elaborării doctrinei militare şi a sistemului de apărare naţională. În acest sistem,
rolul armatei constă în a apăra suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială, postulat care
este în vigoare în contextul schimbărilor produse în ultimul timp, în special sfârşitul războiului
rece. Istoria contemporană oferă exemple când unele state, dacă se creează condiţii favorabile,
aspiră să-şi extindă sfera de influenţă, inclusiv prin expansiune teritorială, cum ar fi ocupaţia
Kuweitului de către Irak în august 1990 sau anexarea Crimeei de către Federaţia Rusă în martie
2014. Este imposibil să nu observăm şi să nu acordăm o atenţie deosebită schimbărilor care se
produc fără a fi prognozată dinamica lor în raport cu necesitatea de asigurare a securităţii naţionale.
Am determinat că rolul primordial în elaborarea bazei juridice de activitate a statului şi a
societăţii în ansamblu în sfera apărării naţionale şi edificării organismului militar revine Legii cu
privire la apărarea naţională, care stabileşte, specificăm, structura sistemului naţional de apărare,
bazele organizării şi asigurării apărării ţării, atribuţiile şi responsabilităţile autorităţilor publice în
domeniul apărării, conducerea, organizarea şi destinaţia forţelor sistemului naţional de apărare.
Ţinându-se cont de cele menţionate anterior, legea stabileşte scopurile, componenţa şi atribuţiile
principale ale Armatei Naţionale, fiind componenta de bază a Forţelor Armate. În conformitate cu
Legea, structura generală şi efectivul Armatei Naţionale şi a instituţiilor Ministerului Apărării se
aprobă de către Parlament, ministrul Apărării fiind investit cu prerogativa de a modifica structura
organizaţională a statelor Armatei Naţionale, a instituţiilor sale, în limitele aprobate ale structurii
generale şi ale efectivului. Ministrul Apărării prin aprobarea structurii organizaţionale a statelor
armatei stabileşte platforma de organizare a serviciului militar în Armata Naţională.
Armata se deosebeşte de alte instituţii ale statului prin specificul rolului care îi revine în
sistemul de apărare, şi anume, este abilitată să folosească violenţa în mod legal pentru a îndeplini
misiunile încredinţate. Legea menţionată determină modul de întrebuinţare a Armatei Naţionale şi
în alte scopuri. Astfel, Armata Naţională poate fi utilizată în soluţionarea problemelor ce nu ţin
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nemijlocit de apărarea naţională numai prin hotărârea Parlamentului sau în cazuri excepţionale
prin Decretul Preşedintelui. Parlamentul aprobă participarea unităţilor (subunităţilor) Armatei
Naţionale în afara teritoriului ţării cu efective, armament şi tehnică militară la exerciţii militare
comune, operaţiuni de menţinere a păcii cu unităţi militare ale altor state [119].
Vom releva că serviciul militar fiind destinat să asigure funcţionalitatea Forţelor Armate este
organizat şi în Trupele de carabinieri. Precum am menţionat deja, Armata Naţională are restricţii
la întrebuinţarea în alte scopuri decât apărarea naţională. Trupele de carabinieri sunt destinate să
asigure, împreună cu poliţia sau independent, ordinea publică, apărarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale cetăţenilor, avutului proprietarului, prevenirea faptelor de încălcare a legii [45].
Participarea la mecanismele de securitate europeană şi de securitate internaţională solicită
angajamentul de a dispune de forţe militare profesioniste şi interoperabile cu ale partenerilor. În
angajamentele asumate pe plan internaţional ( IPAP, PARP, ONU, UE ), Republica Moldova şi-a
anunţat intenţia de a dezvolta capabilităţi de participare la operaţiuni internaţionale de gestionare
a crizelor, precum operaţiuni de stabilizare, menţinere a păcii, operaţiuni umanitare. Instituind şi
dezvoltându-şi serviciul militar, reieşind din cadrul internaţional şi naţional, Republica Moldova
poate participa la operaţiuni internaţionale de gestionare a crizelor. Temeiul juridic internaţional
principal serveşte Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite, iar cadrul juridic naţional este acoperit de
Legea cu privire la participarea Republicii Moldova la misiuni/operaţiuni internaţionale, Legea cu
privire la apărarea naţională, Legea cu privire la ratificarea Acordului dintre Republica Moldova
şi Uniunea Europeană de stabilire a cadrului normativ pentru participarea Republicii Moldova la
operaţiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor.
Odată cu lansarea Programului Parteneriatul pentru Pace în 1994 şi un an mai târziu, cu
elaborarea primului Program Individual de Parteneriat al Republicii Moldova, Armata Naţională
s-a aflat în avangarda instituţiilor statului care a beneficiat de cooperare cu Alianţa Atlanticului de
Nord prin intermediul mecanismului dat. Acest fapt a demonstrat că transformările sistemului
european şi a sistemului euroatlantic de securitate au fost abordate ca fiind procese benefice pentru
Republica Moldova. Cooperarea Ministerului Apărării al Republicii Moldova pe dimensiunea
militară, prin Programul Parteneriat Pentru Pace, a devenit promotor al dialogului şi încrederii
reciproce între ţările membre şi cele partenere, asigurând soluţii fezabile în problemele securităţii
de interes comun. Republica Moldova la rândul ei şi-a asumat în cadrul Parteneriatului EuroAtlantic unele angajamente: a promova credibilitatea, transparenţa şi interoperabilitatea, a construi
instituţiile de apărare sub controlul democratic şi a contribui prin participare la operaţiunile de
menţinere a păcii [123].
Acordul de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană stabileşte expres cadrul
normativ pentru participarea Republicii Moldova la operaţiunile Uniunii Europene de gestionare
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a crizelor. În acest context vom remarca, printre obiectivele asocierii, promovarea, menţinerea şi
consolidarea păcii şi stabilităţii în regiune şi în lume, inclusiv prin unirea eforturilor în vederea
eliminării surselor de tensiune. Un rol esențial este acordat politicii de securitate prin promovarea
stabilităţii şi a securităţii în lume; consolidarea cooperării şi dialogului cu privire la securitatea
internaţională şi la gestionarea crizelor în lume; stimularea cooperării practice în vederea asigurării
păcii, a securităţii şi stabilităţii pe continentul european; intensificarea dialogului în domeniul
securităţii şi apărării; respectarea şi promovarea principiilor suveranităţii şi integrităţii teritoriale,
a inviolabilităţii frontierelor şi a independenţei. Republica Moldova intenţionează să fie furnizor
de securitate pe continentul european şi să îmbunătăţească cooperarea în vederea unei posibile
participări la operaţiunile civile şi militare de gestionare a crizelor conduse de Uniunea Europeană,
precum şi la exerciţiile şi activităţile relevante de formare [124].
Alianţa Nord-Atlantică susţine parcursul european al Republicii Moldova, aprofundarea
cooperării cu NATO şi realizarea parcursului european se complimentează, urmărind valorificarea
priorităţii strategice, integrarea europeană. Constatăm că Republica Moldova poate să aspire şi să
realizeze integrarea europeană fără a adera la Organizaţia Atlanticului de Nord, după cum nu este
mai puţin adevărat că statutul de stat aliat nu garantează expres aderarea la Uniunea Europeană,
cazul Albaniei confirmând această aserţiune [125, p. 174].
Vom evidenţia rolul Summitului NATO din 2014 din Ţara Galilor, dat fiind că Republica
Moldova a fost invitată şi primită în cadrul Platformei de Interoperabilitate, platformă ce vizează
interacţiunea eficientă dintre militarii diferitor ţări în cadrul operaţiunilor Alianţei şi acceptată la
Iniţiativa de Construcţie a Capacităţilor de Apărare a NATO. În aceeaşi ordine de idei, următorul
summit NATO din 2016 din Varşovia a întărit dimensiunea cooperării cu Republica Moldova:
vom invoca articolul 116 din Declaraţia Finală, în care se face referinţă la Republica Moldova,
fapt care este o premieră. În articol se menţionează că în Ţara Galilor a fost extinsă Iniţiativa de
Construcţie a Capacităţilor de Apărare şi în raport cu Republica Moldova, aliaţii şi partenerii
oferind expertiză pentru a sprijini procesul de reformă a apărării în scopul întăririi capabilităţilor
Forţelor Armate ale Republicii Moldova.
Constatăm că la baza interoperabilităţii şi capacităţilor de apărare a armatei urmează să se
afle politica de perfecţionare a serviciului militar, asigurând pregătirea militarilor la standardele
occidentale prin gândire militară, principii de conlucrare, de instruire, de acţiune şi administrare.
Interoperabilitatea forţelor militare este platforma prin care participăm la operaţiunile de menţinere
a păcii. În ultimele şase decenii, operaţiunile de acest gen exercitate de ONU, dar şi cele conduse
de NATO şi UE, s-au dezvoltat, devenind unul dintre cele mai importante instrumente folosite în
acest sens de către comunitatea internaţională. Principala problemă rămâne selectarea personalului
pentru serviciul militar în misiunile de menţinere a păcii: misiunile ONU şi NATO trebuie să
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asigure sprijin în domenii, precum transport aerian tactic, spitale de campanie, control al mişcărilor
în cadrul operaţiunilor. Resursele necesare pentru serviciul militar în misiunile de menţinere a
păcii adesea sunt furnizate de statele membre. În acest scop, în centrele „Operaţiuni de menţinere
a păcii” ale statelor aliate şi statelor partenere, au trecut pregătirea mai mult de 200 de ofiţeri din
Republica Moldova, care participă ca fiind observatori ai Naţiunilor Unite, iar ulterior contribuie
prin participare în misiunea de menţinere a păcii din zona transnistreană a Republicii Moldova.
Participarea la operaţiunile internaţionale de menţinere a păcii solicită eforturi umane, materiale şi
financiare, iar Republica Moldova nu-şi poate permite toate acestea de una singură. Este greşită şi
nefondată părerea că operaţiunile de menţinere a păcii ar aduce venituri materiale statului și pot fi
considerate ca afaceri. Considerăm că singurul avantaj de care se bucură statul prin participare la
operaţiuni se exprimă prin valoare morală şi respect internaţional, care, desigur, se dovedeşte a fi
mai important decât dimensiunea materială, aducând indirect mult mai multe avantaje statului prin
susţinerea pe care o poate primi la forumurile internaţionale şi de la proiectele internaţionale.
Principiile de participare a Republicii Moldova la operaţiunile internaţionale de menţinere a
păcii derivă din angajamentele internaţionale, întrunind anumite condiţii, printre care menţionăm:
operaţiunile se desfăşoară sub mandatul Organizației Națiunilor Unite, Uniunii Europene sau al
Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa; Republica Moldova exclude participarea
directă la operaţiunile internaţionale de impunere a păcii; este finalizată pregătirea multilaterală a
forţelor naţionale de menţinere a păcii pentru misiune, în conformitate cu caracterul lor. Pentru
Republica Moldova participarea la susţinerea eforturilor internaţionale de menţinere a păcii este o
prioritate. Totodată, în lista ţărilor europene neutre Republica Moldova se sovedește a fi singura
țară care desfăşoară pe teritoriul propriu operaţiuni de menţinere a păcii, după conflictul militar
din anul 1992. Aceasta solicită Armatei Naţionale eforturi majore pe plan intern, contribuind la
asigurarea stabilităţii şi păcii în zona de sud-est a Europei, dar care nu poate să nu alimenteze o
dilemă pentru a găsi balanţa resurselor necesare în vederea desfăşurării propriei operaţiuni de
menţinere a păcii şi pentru operaţiunile internaţionale [126].
Transformările care au survenit în dezvoltarea statului, societăţii, relaţiilor internaţionale şi
mediului de securitate, respectând principiul de neutralitate, au impus reevaluarea întregului sistem
naţional de apărare. Reforma sistemului naţional de apărare poate fi realizată în practică numai
atunci când va avea bază juridică adecvată, care să presupună şi să determine principalele direcţii
ale reformei militare, scopuri, termene de efectuare a măsurilor preconizate, atribuţii şi obligaţiuni
ale organelor administrării şi persoanelor de conducere. Aceste precondiţii au permis în trecut, în
anul 2002, ca Parlamentul să adopte documentul de bază care a fost impus de schimbările din
societate: Concepţia reformei militare [127]. Adoptarea Concepţiei date a permis elaborarea şi
adoptarea a noi acte legislative care reglementează aspectele ce ţin de îndeplinirea serviciului
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militar şi determină structura sistemului naţional de apărare, bazele organizării şi asigurării apărării
naţionale, atribuţiile şi responsabilităţile autorităţilor publice în domeniul apărării, conducerea,
organizarea şi destinaţia forţelor sistemului naţional de apărare. După adoptarea Concepţiei, s-a
redus durata serviciului militar în termen până la 12 luni, pentru astfel de hotărâre s-au întrunit mai
multe condiţii: trecerea armatei la principiul mixt de completare, care permitea numirea la
specialităţile cheie (în armată) a militarilor prin contract; creşterea nivelului de pregătire generală
a tinerilor; micşorarea numărului de militari necesară serviciului în termen pentru necesităţile
armatei; modificarea programelor de pregătire şi instruire în corespundere cu cerinţele timpului;
folosirea eficientă în procesul de instruire şi educaţie pentru însuşirea specialităţii militare a noilor
tehnologii informaţionale.
Timpul a demonstrat că această decizie a fost corectă. Nivelul general al pregătirii tinerilor
pentru serviciul militar le permite calitativ să se încadreze în funcţiile militare. Spre exemplu, dacă
în 2013, din tinerii încorporaţi aveau următorul nivel al studiilor: colegiu – 4%, şcoli profesionale
– 38%, liceu – 4% şi gimnaziu – 48% [128], atunci în 2016 tinerii încorporaţi s-au prezentat după
cum urmează: colegiu – 3,5%, liceu, medii complete şi speciale – 52,7% şi gimnaziu 42,5% [129].
Observăm că numărul tinerilor încorporaţi în serviciul militar cu studii speciale, liceu şi colegii
este în creştere, fiind peste 50%, iar nivelul cunoştinţelor celor cu studii gimnaziale este suficient
pentru a trece cu succes cursurile de pregătire iniţială a soldatului. Aceşti tineri pot benevol să se
încadreze în serviciul militar prin contract la funcţiile de soldat în condiţiile legii, oportunitate care
poate să contribuie la îmbunătățirea calității efectivului.
Este necesar de notat că în politica de organizare a serviciului militar nu au fost trecute cu
vederea nici drepturile şi libertăţile omului, garantate constituţional şi de legislaţia internaţională.
Legea cu privire la statutul militarilor din 22 iulie 2005, prevede expres încadrarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţeanului, consfinţite în Titlul II al Constituţiei, într-un statut juridic al cetăţenilor
care execută serviciul militar, principala idee fiind: cetăţenii Republicii Moldova păstrează toate
drepturile şi libertăţile lor garantate de Constituţie.
Dezvoltarea valorii sociale a serviciului militar urma să reprezinte o prioritate în procesul
desfăşurării reformei militare. Considerăm că în procesul reformei Forţelor Armate ale Republicii
Moldova rămâne actuală schimbarea accentului de la priorităţile dezvoltării potenţialului tehnic pe
dezvoltarea potenţialului uman, iar ţinta reformei nu este o structură nouă, ci militarul motivat şi
responsabilizat prin serviciul militar prestat. Asigurarea securităţii militare depinde nemijlocit de
ridicarea prestigiului serviciului militar pentru generaţia tânără, iar construcţia aspectului exterior
nou al armatei depinde nemijlocit de prestigiul armatei în societate. Iată de ce este stringent necesar
de o nouă concepţie a educaţiei militar-patriotice a tinerilor, care să răspundă provocărilor la adresa
securităţii şi aspiraţiilor de integrare europeană.
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Un element care fortifică prestigiul serviciului militar este pachetul de drepturi şi libertăţi
oferit militarilor, urmând să le examinăm ulterior. Efectuând o analiză a drepturilor şi libertăţilor
militarilor garantate prin legislaţia în vigoare şi ţinându-se cont de caracterul lor, le putem diviza
în câteva grupuri: individuale, politice, social-economice.
1. drepturi şi libertăţi individuale. Din spectrul extins de drepturi şi libertăţi ale omului, cele mai
importante sunt, incontestabil, dreptul la viaţă, integritatea fizică şi psihică, deoarece erorile care
cauzează încălcarea acestor drepturi sunt irecuperabile. În acelaşi context, nimeni nu este în drept
să lezeze onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională, să ameninţe cu violenţă sau să atenteze la
viaţa şi la sănătatea militarilor în timpul îndeplinirii obligaţiunilor de serviciu [80]. Conducătorii
structurilor militare sunt obligaţi să întreprindă toate măsurile necesare întru eliberarea militarilor
aflaţi în prizonierat sau în situaţia de ostatic [73]. Legislaţia garantează tuturor militarilor dreptul
la corespondenţă secretă, dreptul la informaţie, libertatea creaţiei. Militarii, ca şi toţi cetăţenii, au
dreptul la protecţia juridică a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legale. Tot în această categorie
de drepturi şi libertăţi se include şi dreptul militarilor de a practica un cult religios recunoscut de
stat şi a participa la ritualuri religioase, în afara timpului de exercitare a obligaţiunilor serviciului
militar, fiind prevăzute în Legea cu privire la statutul militarilor [80];
2. drepturi şi libertăţi politice. Cu toate că militarii fac parte dintr-o categorie aparte a populaţiei,
ţinându-se cont de particularităţile serviciului militar, ei nu au fost lipsiţi de drepturile electorale,
având posibilitate să participe la referendum şi alegeri. În plus, militarii prin contract, indiferent
de gradul militar şi de funcţia deţinută au dreptul de a fi aleşi într-o funcţie electivă. Totodată,
ţinându-se cont de particularităţile serviciului militar, legislaţia naţională nu permite militarilor,
pe perioada îndeplinirii serviciului militar, să facă parte din partide politice sau alte formaţiuni
social-politice, să declare greve sau să participe la acţiuni de acest gen;
3. drepturi şi libertăţi social-economice. În această categorie pot fi incluse drepturile garantate de
Constituţie, Codul muncii, legislaţia militară şi alte acte normative, cum ar fi: dreptul la muncă,
dreptul la învăţătură, dreptul la odihnă, dreptul la ocrotirea sănătăţii.
Dreptul la muncă militarul prin contract îl realizează în mod specific, efectuând serviciul
militar şi îndeplinind obligaţiile sale funcţionale. Totodată, este necesar de menţionat că militarii
nu pot să deţină alte funcţii retribuite, cu excepţia activităţilor ştiinţifice, didactice şi de creaţie.
Legislaţia stabileşte că perioada aflării militarului în serviciul militar este inclusă în vechimea în
muncă generală şi în stagiul de cotizare care acordă dreptul de a primi sporuri pentru vechimea în
muncă, pensia de asigurări sociale de stat, indiferent de termenul trecut de la data eliberării din
serviciul militar până la data încadrării în câmpul muncii. Pentru militarii prin contract săptămâna
de serviciu este, la fel ca şi la angajaţii civili, de 5 zile, având 2 zile de odihnă. Pentru îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu în afara orelor de program, comandanţii sunt obligaţi să acorde militarilor
85

şi cetăţenilor antrenaţi în pregătirea militară recuperări pentru odihnă în alte zile, ţinând cont de
interesele de serviciu. Vom susţine că militarilor nu li se achită pentru orele suplimentare şi de
noapte, întrucât în armată nu sunt prevăzute nici ore suplimentare şi nici de noapte, din moment
ce sunt remuneraţi în zile calendaristice. Orele de muncă ale militarului pe contract încep din prima
zi: serviciul interior, serviciul de gardă şi de garnizoană, activităţi pe alarmă, deplasări la centrele
de instruire, fiind simplu de calculat că un locotenent care pe săptămână va avea două servicii de
gardă, va acumula 72 ore de lucru, dublu faţă de orele de muncă remunerate pentru un funcţionar
public, discriminarea enunţată în modalitatea de salarizare a militarilor urmând a fi exclusă prin
modificarea legislaţiei.
De rând cu toţi cetăţenii, militarii au drept la odihnă, fiind asigurat prin stabilirea timpului
de îndeplinire a obligaţiunilor de serviciu, care nu va depăşi 40 ore pe săptămână. În orarul zilnic
şi în regulamentul timpului de serviciu sunt prevăzute ore pentru exercitarea obligaţiunilor de
serviciu, pentru servirea hranei, pregătirea individuală, pentru militarii în termen fiind rezervat şi
timpul pentru odihnă, plimbări. [73]. Militarii se bucură de dreptul la zile de odihnă şi de sărbători,
acordarea concediilor anuale, suplimentare, medicale, pe motive familiale, pentru studii. Este
foarte important că militarii, conform Legii cu privire la statutul militarilor, beneficiază de dreptul
la asistenţă medicală şi tratament (ambulatoriu şi staţionar) gratuit, acordat în subunităţi, unităţi şi
instituţii medico-militare. Alte drepturi de care se bucură militarii, cum ar fi dreptul la asigurare
alimentară şi cu echipament, dreptul la asigurare financiară, dreptul la indemnizaţii, au ca obiectiv
crearea condiţiilor favorabile pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu, a sarcinilor de luptă şi a
misiunilor speciale.
Unul dintre drepturile garantate prin lege este asigurarea militarului prin contract cu spaţiu
locativ de serviciu din fondul de serviciu disponibil al Ministerului Apărării. Militarii în termen
sunt asiguraţi necondiţionat cu spaţiu locativ de cazarmă la locul executării serviciului militar şi
trebuie să corespundă normelor stabilite de regulamentele militare [80]. Însă militarii prin contract
practic au fost lipsiţi de dreptul la spaţiul locativ ca proprietate: la eliberare din rândurile Forţelor
Armate, cu dreptul de a primi pensie militară, trebuie să restituie Ministerului Apărării spaţiul
locativ de serviciu. Aceasta este cea mai gravă problemă în sfera protecţiei sociale a militarilor și
trebuie să fie rezolvată în legislaţie prin instituirea unor mecanisme care ar permite revigorarea în
conformitate cu bunele practici din ţările europene: salariu decent, posibilitate de a lua credite
preferenţiale garantate de Ministerul Apărării, construcţia locuinţelor de către Ministerul Apărării
şi oferite spre vânzare militarilor la costul real.
O categoria aparte de drepturi de care beneficiază militarii aflaţi la îndeplinirea obligaţiilor
serviciului militar ţine de dreptul la păstrarea, purtarea, folosirea şi aplicarea armei. Militarii au
dreptul să aplice ca măsură excepţională arma de foc din dotare într-un şir de circumstanţe [73].
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Totodată, se cere de subliniat că modul de aplicare a armei pe timp de pace, urmările şi măsurile
necesare pentru asigurarea protecţiei cetăţenilor sunt detaliat descrise în regulamentele militare.
Astfel, prin dreptul de a purta şi întrebuinţa arma în timpul executării serviciului militar, militarul
primeşte drepturi exclusive, dictând unele reguli stricte de evidenţă şi aplicare. Regimul armelor
este o problemă importantă, cu impact nemijlocit asupra securităţii naţionale, fiind înregistrate mai
multe cazuri când lacunele în asigurarea unei evidenţe stricte a armelor, controlului şi pazei sigure,
condiţiilor de cumpărare, înstrăinare, deţinere, port, folosire a armelor şi muniţiilor, operaţiile cu
acestea, afectează direct securitatea cetăţeanului şi a statului [130].
O succintă analiză a drepturilor şi libertăţilor militarilor garantate de legislaţia în vigoare ne
permite să afirmăm că problema asigurării drepturilor şi libertăţilor omului în unităţile militare şi
instituţiile Ministerului Apărării a evoluat şi se încadrează în procesul de democratizare a societăţii
şi edificării statului de drept. Este absolut necesat de subliniat și de înțeles că o condiţie esenţială
în sfera drepturilor şi libertăţilor militarilor rămâne cunoaşterea lor şi a mecanismelor de aplicare,
câmpul pentru activitatea de instruire și educație fiindpuțin valorificat.
Cele expuse pe marginea problemelor politicilor de organizare a serviciului militar ne permit
să identificăm noi concepte de organizare şi funcţionare, care să corespundă actualei arhitecturi de
securitate şi noilor provocări la adresa mediului internaţional şi naţional de securitate. Cert este că
în prezent Armata Naţională parcurge un amplu proces de profesionalizare, situaţie care presupune
trecerea într-o anumită perspectivă de la serviciul militar obligatoriu (mixt) la sistemul completării
unor unităţi militare cu militari pe bază de contract pentru a răspunde eficient cerinţelor socialpolitice şi militare, interne şi internaţionale, în conformitate cu evoluţia mediului de securitate. În
acest proces, potrivit reglementărilor statuate la nivel naţional, rolul, locul şi importanţa profesiei
de militar se extinde, fiind pus accentul pe efectivul de soldaţi şi sergenţi angajaţi pe bază de
contract. Însă actualmente Armata Naţională se confruntă cu problema substanţială a capacităţii
reduse de a menţine/completa efectivul de sergenţi şi soldaţi angajaţi prin contract (cu resurse
umane capabile să însuşească arta militară). Problema identificată şi expusă se referă, în principal,
la categoria de soldaţi şi sergenţi, iar în perspectiva anunţată este de aşteptat ca îndreptarea resursei
umane spre cariera militară să se contureze ca o provocare esenţială, a cărei abordare va reclama
schimbare de atitudine şi o viziune politică clară, fermă şi de lungă durată.
Vom reliefa principalele probleme de completare a serviciului militar cu efectiv de sergenţi
şi soldaţi angajaţi prin contract: alternativa locurilor de muncă mai bine remunerate; diminuarea
statutului social de apărător al ţării; lipsa motivaţiei tinerilor pentru angajare în serviciul militar;
lipsa vizibilităţii rezultatelor reformelor în sectorul de securitate şi apărare; resursele materiale şi
tehnice, necesare pentru desfăşurarea activităţilor cotidiene sub nivelul de calitate corespunzător.
Printre factorii care diminuează statutul social de apărător al ţării vom preciza: cultivarea limitată
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a sentimentului de patriotism în rândul tinerilor; opinia publică preponderent negativă faţă de
serviciul militar; percepţia Armatei Naţionale ca purtătoare a sistemului militar sovietic; tendinţa
manifestării subculturii Armatei Sovietice în Armata Naţională; atenţia redusă a mass-media faţă
de armată şi serviciul militar; comunicarea deficitară între Ministerul Apărării şi mass-media. În
lista factorilor determinanți care marchează absența motivaţiei tinerilor pentru serviciul militar pot
fi evidenţiate salarizarea redusă; cheltuielile adiţionale pentru achiziţia atributelor specifice ţinutei
militare; protecţia socială necorespunzătoare specificului serviciului militar; lipsa asigurării cu
condiţii de trai a militarilor [127, p. 4, 37].
Ministerul Apărării nu poate neglija examinarea şi soluţionarea problemelor identificate. În
studiul „Propuneri de Politică Publică. Sporirea atractivităţii serviciului militar prin contract” ca
una din soluţii pentru domeniu se propune opţiunea de mărire a numărului militarilor în misiunile
internaţionale de menţinere a păcii la care participă Republica Moldova, opţiune care va asigura
creşterea atractivităţii profesiei militare, dat fiind faptul numărului mare de militari care doresc să
participe la astfel de operaţiuni. Considerăm sporirea participării contingentelor Armatei Naţionale
la misiuni în afara frontierelor naţionale un factor care va constitui un punct atractiv pentru tinerii
care vor veni ca voluntari în armată, atât datorită caracterului inedit al unor asemenea activităţi,
necesită pregătire profesională specială, însuşirea şi formarea unor deprinderi, abilităţi şi priceperi
de utilizare eficace a armamentului şi echipamentului, posibilitate maximă de afirmare militară,
cât şi a remunerării ce se dovedeşte a fi atractivă în comparaţie cu mărimea unor salarii obţinute
în sectorul privat sau în cel public din ţară. Perspectiva participării la misiuni de menţinere a păcii
şi la acţiuni în astfel de misiuni reprezintă o satisfacţie morală şi profesională pentru militarii de
carieră, implementarea opţiunii duce la îmbunătăţirea culturii organizaţionale în Armata Naţională,
iar soldaţii şi sergenţii care vor participa în misiuni vor fi o sursă temeinică de experienţă şi de
educaţie militară. Prin urmare, calitatea şi imaginea Armatei Naţionale va câştiga, contribuind la
sporirea atractivităţii serviciului militar prin contract atât în interior, cât şi în exterior. Participarea
la misiuni/operaţiuni de menţinere a păcii sub mandat internaţional contribuie la sporirea gradului
de profesionalism şi operaţionalitate a efectivului, la menţinerea/sporirea aptitudinilor profesionale
datorită rotaţiei şi experienţei practice, asigurând creşterea capacităţii instituției de a îndeplini
misiunile stabilite [131, p. 22].
Considerăm că iniţierea şi desfăşurarea unei campanii de promovare a imaginii serviciului
militar în Armata Naţională, inclusiv sub aspectul sporirii numărului militarilor prin contract, este
de importanţă deosebită, însă a se baza numai pe un singur pilon al atractivităţii (participarea la
operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii), este insuficient. Este nevoie de un program aparte,
care ar lua în considerare toţi factorii menţionaţi, devenind ulterior parte din Planul Construcţiei şi
Dezvoltării Armatei Naţionale.
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În final conchidem că deşi Republica Moldova prin art. 11 din Constituţie s-a declarat un
stat paşnic şi neutru, este nevoită să ia în considerare sursele potenţiale şi reale de pericole militare
care în orice moment pot ameninţa suveranitatea, independenţa şi integritatea teritorială. Dreptul
Republicii Moldova la autoapărare este consfinţit la nivel naţional şi internaţional, fiind legal şi
necesar de a dispune de Forţe Armate pentru apărarea suveranităţii, independenţei şi integrităţii
teritoriale în cazul dacă va deveni obiect al agresiuni militare sau pentru înlăturarea conflictelor
armate şi oricăror altor acte de violenţă în interiorul ţării care periclitează orânduirea de stat [132,
p. 26 - 30]. Fiecare cetăţean contribuie la apărarea Patriei, exercitându-şi datoria constituţională,
serviciul militar fiind activitatea de asigurare a funcţionalităţii şi conducerii Forţelor Armate în
timp de pace şi de război, reprezentând mecanismul constituţional prin intermediul căruia cetăţenii
contribuie la apărarea şi securitatea naţională.
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2.2. Mecanismul organizatorico-juridic de conducere a serviciului militar
De la bun început trebuie de subliniat că mecanismul organizatorico-juridic de conducere a
serviciului militar este edificat pe principii speciale, ale organismului militar în care este încadrat,
şi relaţiile de serviciu militare. Instituţionalizarea politico-juridică a serviciului militar constă în
formarea relaţiilor de serviciu, proces în care se asigură exercitarea atribuțiilor de serviciu şi
reglementarea competenţelor organizaţiilor în care îndeplinesc serviciul, participă la conducerea
serviciului militar şi realizarea funcţiilor în sectorul apărării şi securităţii statului. Aspectul juridic
este strâns legat de aspectul organizatoric, trasându-se legătura serviciului militar cu elementele
structural-funcţionale ale organizaţiilor şi organelor.
Vom evidenţia obiectul comun al aspectului juridic al serviciului militar – relaţiile sociale
care se constituie în domeniul activităţii militare a statului. În interiorul acestui obiect se regăsesc
câteva categorii de relaţii sociale relativ identice, care se formează în diferite sfere ale activităţii
militare a statului şi deci putem vorbi despre instituţionalizarea serviciului militar.
La prima categorie se referă relaţiile sociale care se formează în sfera asigurării apărării şi
securităţii prin metode militare, pregătirea şi întrebuinţarea în aceste scopuri a tuturor elementelor
organizării militare a statului, structurilor militare, conducerii Forţelor Armate, asigurarea lor cu
cele necesare. A doua înregimentează relaţii ce ţin de îndeplinirea obligaţiunilor serviciului militar,
angajarea în serviciul militar în termen şi prin contract, precum şi statutul militarilor. În categoria
a treia sunt incluse relaţiile privind menţinerea disciplinei militare, legalităţii şi ordinii de drept
prin intermediul activităţii organelor justiţiei. Categoria a patra cuprinde relaţiile reglementate de
normele dreptului internaţional, privind conlucrarea militară şi responsabilitatea pentru încălcarea
normelor dreptului umanitar internaţional.
Vom preciza că sintagma „relaţii militare” înglobează toate relaţiile enumerate şi clasificate
conform conţinutului lor. Deoarece relaţiile militare se formează în sfera puterii executive, fiind
relaţii administrativ-militare, este îndreptăţit de inclus în sintagma „relaţii administrativ-militare”
altă sintagmă - „relaţii de serviciu militare”-, care le corelează în raport de general şi particular.
Relaţiile de serviciu militare reprezintă varietatea relaţiilor militare care se stabilesc în cadrul
procesului de organizare şi îndeplinire a serviciului militar. În cazul dat, serviciul militar ca obiect
al relaţiilor de serviciu militare se manifestă ca şi conduită. Aceste relaţii pot fi prezentate ca fapte
şi acţiuni prin care se produce instituţionalizarea serviciului militar. Prin urmare, pot fi evidenţiate
două grupe ale relaţiilor de serviciu militare: relaţiile ce ţin de organizarea serviciului militar şi
relaţiile care apar în procesul îndeplinirii serviciului militar. Vom nota că relaţiile de organizare a
serviciului militar apar între autorităţile de stat şi subdiviziunile structurale din necesitatea de
reglementare a statutului juridic al funcţiei militare şi includerea lor în statele de organizare ale
unităţilor militare, elaborarea cerinţelor juridice faţă de funcţiile militare, determinarea metodelor
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de suplinirea lor şi a condiţiilor de încadrare în serviciul militar, perfectarea cerinţelor calificate
pentru suplinirea funcţiilor militare, determinarea ordinii de atestare a militarilor, efectuarea
evidenţei dosarelor personale, exercitarea politicii de cadre (selectarea, pregătirea, perfecţionarea,
sporirea calificării militarilor); asigurarea organizată a serviciului militar.
Militarii nu sunt subiecţi de sine stătători ai relaţiilor de serviciu militare, acestea se formează
între structurile militare şi militari prin încadrarea în serviciul militar; numirea în funcţii militare;
exercitarea de către militari a drepturilor şi obligaţiunilor de serviciu; acordarea gradelor militare;
modificarea relaţiilor de serviciu militare (îndeplinirea serviciului militar şi documentarea
acţiunilor desfăşurate); efectuarea pregătirii profesionale, perfecţionarea şi ridicarea calificării
profesionale a militarilor; asigurarea lor socială; sistarea relaţiilor de serviciu militare; atragerea
lor la răspundere juridică [133, p. 190].
Relaţiile de serviciu militare se disting prin trăsături specifice, precum caracter autoritar şi
spirit organizatoric, supunere necondiţionată, responsabilitate înaltă pentru fapte ilicite, dinamism.
Relaţiile de serviciu militare reprezintă relaţii reglementate de normele de drept ale „puterii şi
subordonării”, adică serviciu în subordonare, ele se manifestă mult mai reliefat asupra serviciului
militar, format pe principiile conducerii unice şi subordonării necondiţionate a subalternului faţă
de şef. Militarii sunt obligaţi să execute ordinele comandanţilor, să se subordoneze autorităţii lor
stabilite prin regulamentele militare. Reglementarea relaţiilor indicate se efectuează centralizat şi
imperativ, pe verticală, mecanismul reglementării juridice incluzând normele juridice obligatorii
(obligativitatea serviciului militar în încorporarea categoriilor de cetăţeni ce corespund exigențelor
regulamentare, obligaţiunile exercitate de militari după stabilirea relaţiilor de serviciu militare);
relaţiile juridice relative (drepturile şi îndatoririle subiecţilor relaţiilor de serviciu militare);
realizarea obligaţiunilor juridice (îndeplinirea obligaţiunilor şi dreptul de a cere executarea lor din
partea subiecţilor relaţiilor de serviciu militare). Mecanismul de reglementare juridică a relaţiilor
de serviciu militare se bazează nemijlocit pe împuternicirile autoritare ale organelor de stat şi
persoanelor cu funcţii de răspundere. Prin urmare, reglementarea relaţiilor de serviciu militare se
caracterizează printr-o metodă specifică de subordonare [134, p. 8].
În baza celor analizate determinăm că relaţia de serviciu şi subordonarea militarilor este
exclusiv orientată către stat, reprezentat prin autorităţile create, în componenţa cărora efectuează
serviciul militar. Astfel de relaţii presupun devotament statului din partea militarilor şi încredere
din partea statului faţă de militari. Stabilirea unei legături nemijlocite a cetăţeanului (militarului)
cu statul se efectuează prin actul public de drept, exprimat prin depunerea Jurământului militar,
care atrage după sine forme suplimentare şi un grad înalt al răspunderii juridice.
Relaţiile de serviciu militare se disting prin drepturi şi îndatoriri specifice ale militarilor, nu
se exprimă în relaţiile particulare de drept şi în alte relaţii ale serviciului public, fiind determinate
91

de posibilitatea de a folosi arma, armamentul şi tehnica militară în operaţiunile de apărare a Patriei.
Examinând modalitatea apariţiei acestor relaţii, vom preciza că se formează atât pe baza acceptării
benevole de către cetăţeni a obligaţiunilor de apărare a Patriei, cât şi prin intermediul încadrării
obligatorii în serviciul militar. Relaţiile privind îndeplinirea practică a serviciului militar se
stabilesc pe baza faptelor juridice, care determină apariţia, modificarea sau stingerea raporturilor
juridice şi odată cu aceasta apariţia, modificarea sau încetarea unor drepturi subiective sau
obligaţii. Pentru relaţiile juridice de muncă un astfel de fapt juridic este contractul de muncă, iar
pentru funcţionarii publici – actul administrativ privind numirea în funcţie. Pentru militari relaţiile
de serviciu militare se formează în funcţie de modul de încadrare în serviciul militar: cetăţenii
înrolaţi în serviciul militar devin militari din momentul expedierii lor din centrul militar în unitatea
militară unde este destinat pentru executarea serviciului militar. Subiecţi ai relaţiilor de serviciu
militare devin treptat, pe măsură ce sunt instruiţi, depun Jurământul militar, sunt numiţi în funcţie.
Relaţiile de serviciu militare pentru cetăţenii ce se încadrează în serviciul militar prin contract apar
din momentul intrării în vigoare a contractului cu privire la efectuarea serviciului militar, adică
spre deosebire de apariţia relaţiilor de serviciu ale funcţionarilor publici, apariţia relaţiilor de
serviciu militare sunt legate nu de numirea în funcţii militare, ci de alte fapte juridice. Relaţiile de
serviciu militare se caracterizează prin plenitudinea reglementării în baza legii și practic nu se
admite introducerea unor derogări după ce a avut loc înţelegerea dintre două părţi – persoana
militară cu funcţii de răspundere (comandantul unităţii) şi militar, spre deosebire de reglementarea
contractuală care predomină în relaţiile de muncă. Relaţiile de serviciu militare reprezintă în sine
o variantă a relaţiilor serviciului public, deoarece unul dintre subiecţi este statul, acesta fiind
reprezentat prin organele puterii de stat, alte structuri de stat şi persoanele cu funcţii de răspundere.
Subiecţi ai relaţiilor de serviciu militare sunt militarii şi autorităţile de conducere militare, factorii
decizionali, care organizează în limitele atribuţiilor sale completarea Forţelor Armate, organizarea
serviciului militar, realizarea statutului militarilor şi prin urmare, asigură conducerea serviciului
militar. În ordinea reliefată de idei conchidem că militarii sunt subiecţi individuali, iar autorităţile
sunt subiecţi colectivi ai relaţiilor de serviciu militare.
Normele de drept în baza cărora sunt reglementate relaţiile de serviciu militare reprezintă
norme de drept speciale care se extind asupra subiecţilor juridici specifici (de exemplu: militari).
Acţiunea acestor norme nu se extinde asupra funcţionarilor publici, cetăţenilor care îndeplinesc
serviciul de alternativă şi recruţilor. Totodată, în cazurile prevăzute de legislaţie, normele se extind
asupra cetăţenilor care se află în rezervă, participă la convocările militare, deoarece sunt antrenaţi
în sfera relaţiilor de serviciu militare şi, potrivit situaţiei lor juridice, se egalează cu militarii, deşi
nu sunt militari. Relaţiile de serviciu militare şi mecanismele de conducere a serviciului militar
sunt prevăzute în regulamente militare, cum ar fi Regulamentul serviciului interior al Forţelor
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Armate, Regulamentul serviciului de garnizoană şi serviciului de gardă al Forţelor Armate,
Regulamentul instrucţiei de front al Forţelor Armate ale Republicii Moldova, fiind puse în aplicare
prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr. 2327 din 3 septembrie 2009, Regulamentul
disciplinei militare fiind aprobat prin Legea nr.52 din 2 septembrie 2007 [81].
Cercetarea mecanismului organizatorico-instituţional de conducere a serviciului militar se
cuvine să fie examinată şi prin prisma unor principii specifice, proprii acestei instituţii, după cum
urmează: conducerea centralizată a serviciului militar şi a militarilor; conducerea unică totală şi
disciplina militară severă, subordonarea relaţiilor mutuale dintre militari; principiul continuităţii;
principiul răspunderii juridice sporite a militarilor [135].
Conducerea centralizată a serviciului militar şi a militarilor. Centralizarea conducerii se
exprimă prin stabilirea unei conduceri administrativ - gospodăreşti operative unice şi comune a
trupelor, formaţiunilor, organizaţiilor militare unde se prevede statutar serviciu militar. Separarea
funcţiilor de conducere reprezintă o particularitate în organizarea serviciului militar. Conducerea
politică şi administrativ-gospodărească a Forţelor Armate ale Republicii Moldova se exercită
nemijlocit de Ministerul Apărării al Republicii Moldova, iar conducerea operativă a Forţelor
Armate de Marele Stat Major al Armatei Naţionale. Am subliniat că numirea în funcţia de ministru
al Apărării a unei persoane civile în situaţia în care încă nu este pregătită şi plenar aprobată baza
normativă necesară care trebuie să prevadă delimitarea atribuţiilor sale şi ale şefului Marelui Stat
Major, reprezintă principala problemă privind mecanismul de conducere a serviciului militar în
Republica Moldova. Centralizarea conducerii se exprimă prin investirea structurilor de conducere
ierarhic superioară cu toate drepturile referitoare la conducerea trupelor şi organizaţiilor militare
inferioare din subordine, obligativitatea absolută a actelor emise de către organele de conducere
superioare pentru inferiori şi subordonarea ultimilor, de asemenea, în acordarea organelor centrale
de conducere a drepturilor reglementării juridice a condiţiilor de trai şi activităţii trupelor. Astfel,
structurile care fac parte din sfera militară a statului se caracterizează prin subordonarea pe
verticală, creându-se, în forma finală, o piramidă ierarhică, bazată pe conducerea unică şi unitatea
spiritului de organizare. Tipul indicat al structurii de conducere îl determinăm ca fiind de linie şi
are atât avantaje, cât şi dezavantaje. Tipul liniar al structurii de conducere este strict formalizat,
imprimându-i-se stabilitate şi fiabilitate, fiind benefic pentru îndeplinirea şi realizarea cerinţelor
autoritare, dar, totodată, se dovedesc a fi slabe conexiunile opuse, micşorându-se eficienţa. Pentru
compensarea aspectelor negative ale conducerii liniare în cadrul legislaţiei privind serviciul militar
sunt prevăzute diferite forme de subordonare în cazul conducerii centralizate, pe care ne propunem
să le examinăm.
Subordonarea directă înseamnă subordonarea, sub toate formele, a tuturor comandanţilor
(şefilor) superiori, începând cu cel nemijlocit, care sunt răspunzători de toate aspectele de trai şi
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de activităţile militarilor subordonaţi lor. Subordonarea nemijlocită reprezintă subordonarea celui
mai apropiat şef direct, pe când subordonarea în sens operativ înseamnă subordonarea incompletă
şi, de obicei, provizorie a unei persoane care nu este şef direct, dar poartă responsabilitate de un
domeniu în care activează mai multe persoane. În fine, subordonarea în sens special înseamnă
subordonare pe unele probleme de serviciu sau într-un domeniu special de activitate, către o
persoană numită special pentru gestionare. Prezenţa acestor forme de subordonare permite de a
aborda funcţionarea structurilor liniar-funcţionale de conducere a serviciului militar.
Conducerea unică. Conducerea unică reprezintă principiul organizaţional de drept care
determină forma relaţiilor reciproce dintre şef şi subaltern, modalităţile de adoptare a deciziilor şi
de soluţionare a problemelor. Conducerea unică ca principiu de relaţie reciprocă dintre militari
este prevăzut în Regulamentului serviciului interior al Forţelor Armate. Esenţa problemei constă
în faptul că şeful (comandantul) este învestit cu toate drepturile de conducere a subalternilor, însă
asupra lui se răsfrânge responsabilitatea personală în faţa statului pentru toate aspectele de trai şi
activitate a unităţii militare. Comandantul, şeful unic, este în drept să adopte decizii personal, să
dea ordine corespunzătoare şi să asigure executarea lor. Dreptul comandantului (şefului) de a da
ordine şi obligativitatea subalternului să se supună necondiţionat nu reprezintă altceva decât
principiile de bază ale conducerii unice.
Cerinţa invocată rezumă în întregime din caracterul organizaţiei militare şi reprezintă un
principiu incontestabil al relaţiilor reciproce de serviciu, pilonul disciplinei militare. Din această
particularitate a relaţiilor de serviciu militare provin unele consecinţe juridice: pentru necesitatea
de serviciu şi raţionalitatea ordinului dat poartă răspundere comandantul; înaintarea reclamaţiilor
nu poate să suspende executarea ordinului; în caz de nesupunere a subalternului, comandantul nu
numai că este în drept, ci obligat să ia toate măsurile de impunere până la arestarea vinovatului şi
tragerea lui la răspundere penală, iar în cazuri excepţionale în acest scop poate fi aplicată arma;
nici un organ al puterii nu dispune de dreptul să se implice în activitatea legitimă a comandantului;
comandanţii (şefii) în raport cu subalternii au atribuţii mult mai mari decât persoanele cu funcţii
de răspundere respective ale structurilor nemilitare de stat.
În acelaşi timp, conducerea unică nu este absolută, adică fără limite, comandanţilor li se
atribuie împuterniciri sporite pentru a putea asigura controlul eficient a tuturor aspectelor de trai
şi activitate a unităţii militare, independenţa în soluţionarea individuală a problemelor principale
de exercitare a puterii. Totodată, ei nu sunt în drept să încalce şi să depăşească limitele puterii care
sunt atribuite prin lege, deoarece principiul conducerii unice se realizează în corespundere cu
principiul de legitimitate. Regulamentele militare generale care prevăd principiul executării
necondiţionate a ordinelor, stabilesc condiţiile legalităţii, interzicând de a emite ordine, dispoziţii
care nu se referă la îndeplinirea obligaţiunilor serviciului militar ori sunt orientate spre încălcarea
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legislaţiei Republicii Moldova [73, p. 5, 7, 9], dat fiind că ordinul se emite în conformitate cu
serviciul şi în interesele de serviciu, în limitele competenţelor şefului. În caz contrar, în funcţie de
gravitatea faptei comise, poate fi pedepsit chiar penal, dacă a dus la consecinţe sociale periculoase.
Vom evidenţia, în ordinea reliefată de idei, unele reguli care contribuie la implementarea în
relaţiile de serviciu a principiului conducerii unice: obligativitatea necondiţionată a ordinului
comandantului pentru subalterni; neadmiterea neexecutării ordinului comandantului pe motivul de
recurs; ordinea strictă de subordonare; corespunderea obligativităţi militarilor caracterului funcţiei
executate, activităţii de serviciu; răspunderea personală a militarilor de îndeplinirea obligaţiunilor;
stimularea iniţiativei raţionale a militarilor.
Conducerea unică înseamnă concentrarea într-o singură persoană a tuturor funcţiilor de
conducere - comandament (operative) şi administrativ-gospodăreşti; stabilirea responsabilităţii
unei persoane pentru toate aspectele de cazare şi activitate a militarilor subordonaţi de rând cu
stabilirea răspunderii personale a factorilor de decizie pentru unele aspecte ce ţin de cazare şi de
activitate a subalternilor săi. Principiul conducerii unice nu exclude, ci presupune posibilitatea şi
necesitatea dezbaterii colective a deciziilor pregătite de comandant privind cele mai importante
probleme. Astfel, la atestarea militarilor comandantul ia decizii după şedinţa comisiei de atestare
care emite concluzia în scris privind rezultatele discuţiei colective a deciziilor examinate [118].
Disciplina militară. Menţionăm că disciplina militară reprezintă totalitatea deprinderilor
morale, intelectuale şi fizice, necesare pentru ca ofiţerii şi soldaţii de toate gradele să corespundă
numirii în funcţia respectivă. Regulamentul disciplinei militare al Forţelor Armate ale Republicii
Moldova stabileşte că „disciplina militară înseamnă respectarea cu stricteţe şi exactitate de către
militari a ordinii militare şi a regulilor de comportare obligatorii prevăzute de legi, regulamentele
militare şi alte acte normative care reglementează îndeplinirea serviciului militar” [81]. Disciplina
militară reprezintă o variantă a disciplinei funcţionarilor publici şi îndeplineşte rolul factorului
organizaţional, reglementează şi protejează sistemul de relaţii în interiorul colectivului. Disciplina
militară constă în unitatea aspectelor obiective şi subiective. Aspectul obiectiv îşi găseşte
exprimare în normele de drept, în regulile disciplinei care consolidează cerinţele înaintate faţă de
militari şi ordinea de executare a lor. Aceste norme şi reguli prezintă conţinutul disciplinei militare.
Aspectul subiectiv se manifestă prin respectare reală de militari a cerinţelor stabilite şi deci fiecare
militar este obligat să ajute comandanţii (şefii) şi superiorii la menţinerea ordinii şi disciplinei
militare. În acest sens, indiciile disciplinei militare sunt: asigurarea respectării stricte a ordinii de
drept de către militari; stabilirea unor relaţii corecte dintre militari, care contribuie la consolidarea
şi susţinerea conducerii unice; supunerea necondiţionată a subalternilor la ordinele şi dispoziţiile
legale ale comandanţilor (şefilor) în scopurile realizării principiului conducerii unice. Menţionăm
în contextul abordat de idei că supunerea obligatorie a fiecărui funcţionar voinţei conducătorului,
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ordinelor pe care le emite pentru executare, reprezintă principiul esenţial de funcţionare a oricărei
structuri organizate.
Particularităţile disciplinei militare constau în următoarele: regulile disciplinei militare se
extind şi asupra timpului din afara serviciului; disciplina militară înaintează cerinţe cu mult mai
înalte faţă de executor decât alte forme de disciplină de stat, în particular – să suporte cu stoicism
toate greutăţile serviciului militar, să nu-şi cruţe viaţa pentru îndeplinirea datoriei militare şi să fie
curajos în timpul îndeplinirii datoriei militare; pentru încălcarea cerinţelor disciplinei militare, este
stabilită răspundere severă comparativ cu alte tipuri de disciplină de stat. Astfel, răspunderea
penală este stabilită pentru nesupunere, neexecutarea ordinului, părăsirea samavolnică a unităţii.
Subordonarea relaţiilor reciproce dintre militari. Prin subordonare se subînţelege forma
organizaţională de drept a relaţiilor reciproce ale militarilor pe baza principiilor conducerii unice,
disciplinei militare şi centralismului. Reiterăm că Regulamentul serviciului interior al Forţelor
Armate ale Republicii Moldova conţine indirect următoarele reguli de subordonare: în probleme
de serviciu, militarul trebuie să se adreseze şefului său direct şi cu permisiunea lui, la următorul
şef conform ordinului; în probleme personale, militarul trebuie să se adreseze şefului direct, iar în
caz de necesitate deosebită – şefului superior [73]. În viziunea noastră, principiul subordonării
trebuie dezvoltat şi prevăzut direct în actele normative care reglează relaţiile de serviciu militare,
suportul normativ având semnificaţie deosebită.
Principiul continuităţii serviciului militar sau pregătirea de luptă permanentă.
Principiul continuităţii serviciului militar conţine două aspecte, unul general şi altul individual. În
măsura în care serviciul militar îndeplineşte funcţiile statului legate de integritatea şi securitatea
lui, în aceeaşi măsură activitatea indicată se desfăşoară continuu de către structurile de stat în care
este prevăzută de lege. Activitatea indicată prevede serviciul de gardă, îndeplinirea obligaţiunilor
în componenţa serviciului interior, executarea sarcinilor în condiţiile stării excepţionale şi de luptă,
alte obligaţiuni în corespundere cu problemele care urmează a fi soluţionate.
Aspectul individual al principiului continuităţii serviciului militar se referă la militari, adică
executorul nemijlocit al serviciului militar, care, în virtutea motivelor biologice, nu poate să
execute o activitate ce ţine de îndeplinirea obligaţiunilor funcţionale. În afară de obligaţiunile
funcţionale, militarilor le sunt puse în sarcină obligaţiunile generale, care nu ţin de limitări în timp
a îndeplinirii obligaţiunilor de serviciu. Vom afirma că de la momentul începerii şi până la
momentul încheierii serviciul militar, pentru persoana care îl îndeplineşte, are caracter continuu.
Principiul răspunderii juridice a militarilor. Principiul răspunderii privind neîndeplinirea
sau îndeplinirea neadecvată a obligaţiunilor de serviciu este principiul general al serviciului de
stat, stipulat în legislaţia Republicii Moldova. Analiza legislaţiei militare permite de a formula
concluzia că principiul vizat cu referire la activitatea de serviciu militară a fost dezvoltat ulterior
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şi prevede răspundere juridică înaltă, manifestându-se prin două aspecte: pentru delicte similare
militarii poartă răspundere juridică înaltă în comparaţie cu funcţionarii de stat civili şi alţi
funcţionari; militarii poartă răspundere nu doar pentru neîndeplinirea sau pentru îndeplinirea
neadecvată a obligaţiunilor funcţionale, ci şi pentru îndatoririle generale şi speciale. În Codul penal
al Republicii Moldova este prevăzută răspunderea penală pentru neexecutarea ordinului, opunerea
şefului sau forţarea pentru încălcarea obligaţiunilor serviciului militar, aplicarea mijloacelor
interzise şi metodelor de purtare a războiului; comportamentul brutal atât cu prizonierii de război,
cât şi cu populaţia civilă, deportarea populaţiei civile, prădarea patrimoniului naţional pe teritoriul
ocupat, aplicarea în conflictul militar a mijloacelor şi metodelor interzise prin convenţiile
internaţionale ratificate de Republica Moldova. [136].
Serviciul militar reprezintă în sine un grup de norme de drept obiective formate separat, care
reglementează detaliat relaţiile de serviciu militare, elementele de organizare şi de conducere, fiind
caracterizate prin independenţă, stabilitate şi autonomie relativă de funcţionalitate.
Tradiţional, în literatura de drept care abordează normele de reglementare a aspectelor ce ţin
de problematica serviciului militar, este elucidată în diferită măsură legislaţia militară şi izvoarele
dreptului militar. Legislaţia cu privire la serviciul militar, în virtutea volumului şi importanţei,
poate fi considerată o subramură a legislaţiei administrative. Astfel, legislaţia Republicii Moldova
privind apărarea şi securitatea naţională, inclusiv organizarea serviciului militar, conţine mai mult
de 150 de acte normative şi mai mult de 100 de izvoare privind serviciul militar. Legislaţia militară
a fost elaborată în baza Concepţiei reformei militare [127] şi asigură interesele de securitate,
reprezentând fundamentul asigurării securităţii militare a statului şi călăuză în domeniu atât pentru
structurile statului cu atribuţii în domeniu, cât şi pentru militari. Din acest punct de vedere,
considerăm absolut necesar ca Ministerul Apărării să asigure editarea unui volum de carte ale
actelor normative ce se referă la legislaţia militară. Spre deosebire de legislaţia ce reglementează
serviciul public, care în cazuri limită poate fi aplicată subsidiar faţă de reglementarea relaţiilor de
serviciu militare, cum ar fi, principiile generale ale serviciului public, legislaţia privind serviciul
militar se aplică doar pentru reglementarea relaţiilor identice care sunt create în timpul serviciului
militar, fiind, prin urmare, intern coordonată, separată şi aplicată faţă de unele relaţii strict limitate.
După cum a fost anterior menţionat, prin stabilirea relaţiilor de serviciu militare, scopul
principal al fiecărui stat rezidă în asigurarea coeziunii sociale şi definirea atribuţiilor autorităţilor
în organizarea şi conducerea serviciului militar, urmărindu-se realizarea prerogativelor instituţiei
date pentru atingerea obiectivelor trasate, statul îndeplinind anumite funcţii, inclusiv de protecţie,
care este asigurată de organismul militar. Serviciul militar se află într-o relație indispensabilă cu
organismul militar al statului, în care este organizat, fiind, în ordinea elucidată de idei, subiect al
relaţiilor de serviciu militare.
97

Aşadar, notăm că serviciul militar este o activitate destinată pentru a asigura funcţionarea,
perfecţionarea şi conducerea organismului militar în timp de pace şi război. În procesul abordării
organismului militar al statului, un rol metodologic principial revine tratării substanţiale în cadrul
cunoaşterii sociale; aceasta presupune analiza condiţiilor şi factorilor sociali care, interacţionând,
fac posibilă constituirea organismului militar al statului ca sistem autonom, capabil să realizeze
acţiuni militare. Un aspect vizează apartenenţa organică la stat: organismul militar a apărut şi s-a
dezvoltat ca parte integrantă a statului, ca instrument al realizării politicii interne şi celei externe.
Înţelegerea şi explicarea esenţei unui organism militar poate fi atinsă prin raportarea la natura
socială a statului care a creat acest organism. Modificarea caracterului politico-juridic al statului,
a ordinii social-statale implică, inevitabil, modificări corespunzătoare ale organismului militar. Alt
aspect al organismului militar al statului este caracterul organizat şi dotarea cu armament. În
calitate de institut al statului, organismul militar întruneşte particularităţile caracteristice oricărei
structuri statale, însă dotarea cu armament şi posibilitatea de a exercita acţiuni militare îl
diferenţiază în mod principial de alte componente, oferindu-i statut special în cadrul sistemului
politic. Datorită forţei militare concentrate în cadrul organismului militar, acesta reprezintă cel mai
puternic instrument de exercitare a puterii politice. Al treilea aspect care diferenţiază organismul
militar de alte structuri ale statului, inclusiv de structurile de forţă care dispun de armament, cum
ar fi, poliţia, trupele de protecţie civilă este capacitatea de a desfăşura operaţii militare şi soluţiona
autonom anumite sarcini strategice. Războiul reprezintă un fenomen social specific, necesită
mobilizarea tuturor forţelor şi mijloacelor în scopul obţinerii victoriei, în anumite situaţii punând
în pericol existenţa statului. Din aceste considerente, organismul militar ca subiect al războiului
are o poziţie exclusivă şi necesită susţinere permanentă [137].
Abordând organismul militar, particularităţile şi caracteristicile sale specifice, trebuie să
menţionăm, subscriind la supoziţiile practic general acceptate sau, cel puţin de marea majoritate a
cercetătorilor şi experţilor în domeniu, că, de fapt, nu există organism militar al statului în general.
Există organismul militar al unui stat concret, cu un sistem social-politic care urmăreşte anumite
scopuri, o anumită putere militară, anumite forme şi metode de organizare a operaţiilor militare, o
doctrină militară care se dezvoltă într-o direcţie bine determinată, o anumită formă de organizare
a serviciului militar. Organismele militare ale statelor se deosebesc în conformitate cu tipul de
regim politic, nivelul asigurării tehnice, formele de organizare. Dacă sunt supuse analizei în
interconexiune cu diferite blocuri politico-militare, de exemplu cu NATO, în cadrul lor identificăm
aspecte comune. Organismele militare ale statelor pot fi clasificate în funcţie de caracterul puterii
politice (regimuri totalitare, regimuri autoritare, regimuri democratice) şi forma de organizare a
statelor (unitară, federativă, confederativă). Părțile componente ale organismului militar sunt unite
prin structură, prin relaţii interne create de sistem. Particularitatea esenţială a structurii ţine de
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caracterul multidimensional al interconexiunilor şi interdependenţelor care oferă suportul necesar
pentru perceperea organismului militar ca un sistem constituit din subsisteme relativ autonome:
subsistemul de asigurare a organismului militar, menit să creeze condiţiile economice, ştiinţifice,
social-politice, moral-spirituale necesare soluţionării cerinţelor protecţiei militare; subsistemul de
conducere realizează conducerea şi dirijarea politico-militară a întregului organism militar şi
elementelor sale esenţiale; subsistemul de realizare a scopurilor, care soluţionează nemijlocit
problemele politice, economice sau de altă natură prin metode militare. În acest sens, în cadrul
organismului militar pot fi evidenţiate două aspecte interdependente: aspectul spiritual (ideologia
politico-militară, teoriile politico-militare, cunoştinţele militare, ideile militare), dar şi aspectul
practic (relaţiile politico-militare, funcţionalitatea elementelor organismului militar, organizarea
serviciului militar, instrumente materiale necesare pentru a putea exercita operaţiilor militare).
Aspectul spiritual şi aspectul practic al organismului militar se află într-o unitate indisolubilă,
reprezentând două părţi ale întregului. Totodată, în plan generic, aspectul spiritual al organismului
militar şi, mai ales, componenta lui politico-militară contribuie, în mai multe cazuri, la formarea
relaţiilor de serviciu militare reale în sistemul militar al statului, având un rol dominant în procesul
de funcţionare şi dezvoltare a organismului militar.
Cel mai important obiectiv al abordării substanţiale constă în determinarea sursei unice şi a
bazei privind organizarea internă a sistemului, realizarea unei clasificări ştiinţifice stricte a tuturor
formelor de organizare din cadrul aşa-numitei calităţi substanţiale. Deoarece viaţa socială
reprezintă un proces continuu de activitate în comun a oamenilor, tot ce există în societate nu se
dovedeşte a fi altceva decât o manifestare a activităţii omului, sursa unică şi baza organizării
interne a sistemului militar al statului fiind serviciul militar abordat ca o activitate a oamenilor în
direcţia pregătirii şi realizării de operaţiuni militare. Abordarea sistemică, în această înlănţuire de
idei, oferă posibilitate de a stabili caracterul, conţinutul activităţii subiecţilor organismului militar,
această activitate fiind destinată pregătirii şi realizării de operaţiuni militare; a analiza activităţii
lor politico-militare ca bază socioculturală a mecanismului politic de realizare a obiectivelor unui
stat. Activitatea militară se manifestă şi se dezvoltă sub două forme: activitatea politico-militară
şi, propriu-zis, activitatea tehnico-militară. Fiecare din aceste forme presupune existenţa celeilalte,
fiind legate organic [13, p.43]. O formă distinsă a politicii de apărare a statului a devenit diplomaţia
militară, ancorată pe probleme ce ţineau de menţinerea păcii, anihilarea conflictelor armate,
promovarea imaginii statului şi, mai ales, realizarea într-un mod diplomatic a dimensiunilor puterii
militare a statului dat, lucru extrem de important în exercitarea echilibrului de putere. Instituţia
responsabilă de înfăptuirea politicii de apărare, prin aplicarea mecanismelor diplomaţiei militare
este Ministerul Apărării al Republicii Moldova [138, p. 9]. Considerăm că pe această coordonată
există mai multe rezerve de valorificat.
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Aşadar, generalizând cele expuse, afirmăm că organismul militar al statului poate fi perceput
ca o totalitate a instituţiilor militare în care este asigurată instituţionalizarea serviciului militar şi
care prin activităţi militare, asigură desfăşurarea luptelor armate/pregătirea nemijlocită pentru
lupta armată a membrilor societăţii.
Structura organismului militar contemporan are următoarele componente: politică – include
autorităţile publice supreme (Preşedintele, Parlamentul, Guvernul şi Consiliul Suprem de
Securitate), strategică – înregimentează alte autorităţi publice abilitate în domeniul securităţii şi
apărării (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Armata Naţională, Marele Stat Major
al Armatei Naţionale, Statul Major General al Forţelor Armate) şi operativ – strategică (Serviciul
de Informaţii şi Securitate, Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, Poliţia de Frontieră, Trupele de
Carabinieri, Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţii Excepţionale) [139, p. 286-294].
Forţele Armate (Armata Naţională, Trupele de Carabinieri) sunt elementul structural de bază
al organismului militar. Capacitatea de a soluţiona sarcinile militare depinde de mai mulţi factori,
precum: nivelul de dezvoltare a ştiinţei militare, nivelul de înzestrare tehnico-materială a armatei,
potenţialul armamentului din dotare şi a tehnicii militare, organizarea serviciului militar, pregătirea
profesională a personalului, starea lui morală. Organismul militar este o componentă a sistemului
politic, fiind un mijloc de realizare a obiectivelor sale. Funcţiile organismului militar se realizează
prin implementarea direcţiilor principale de activitate, determinate de stat prin intermediul cărora
se exprimă sensul social-politic al elementelor de bază: descoperirea în timp util a pregătirilor
pentru agresiune sau a situaţiilor periculoase şi prevenirea la timp a conducerii supreme a statului
despre acest fapt; formarea şi menţinerea în stare de pregătire a forţelor şi a mijloacelor care
asigură securitatea naţională; aducerea de prejudicii adversarului, crearea unor condiţii pentru
stoparea operaţiunilor militare în fazele iniţiale de declanşarea lor; participarea la operaţiuni
internaţionale de menţinere a păcii sub egida şi autorizate de Consiliul de Securitate al Organizaţiei
Naţiunilor Unite, altor structuri de securitate colectivă abilitate cu dreptul de a desfăşura operaţiuni
de acest gen; lupta cu criminalitatea şi crima organizată, crearea condiţiilor propice pentru
dezvoltare economică şi politică stabilă a ţării, asigurarea securităţii militare, menţinerea ordinii
publice şi legalităţii. Legităţile de funcţionare şi dezvoltare a organismului militar se disting prin
trăsături comune tuturor proceselor social-politice, cât şi prin particularități specifice. Trăsăturile
comune decurg din esenţa organismului militar, adică din capacităţile şi gradul de pregătire pentru
acţiuni militare care după conţinutul lor sunt o consecinţă a politicii manifestată sub o altă formă,
una violentă.
Tendinţa generală de dezvoltare a organismului militar al Republicii Moldova rezidă în
trecerea de la fostul sistem totalitar-administrativ de organizare militară la organizarea militară
proprie statului de drept, statului democratic. Această tendinţă transformaţională este determinată
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de caracterul democratic al reformelor economice şi politice, de aspiraţiile de a se integra în noul
sistem mondial al valorilor democratice, de năzuinţa către o dezvoltare civilizată, inclusiv prin
promovarea propriei politici în domeniul securităţii şi apărării. Răspunderea pentru promovarea şi
implementarea propriei politici în domeniul securităţii statului s-a exprimat în premieră prin
Decretul Preşedintelui Republicii Moldova nr.162 din 20 august 1991, când a fost creat Consiliul
Suprem de Securitate, revenindu-i examinarea şi soluţionarea celor mai dificile probleme ce ţineau
de asigurarea suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova în condiţiile unui război
informaţional, politico-diplomatic, dar şi a unei blocade economice, inclusiv a sistării alimentării
cu gaze. Acţiunile la care a fost supusă Republica Moldova în anii 1991-1992, se conturează în
noţiunea de război „hibrid” (repetându-se ulterior scenariul desfăşurarea acţiunilor în Crimeea şi
estul Ucrainei). Totodată, membrii Consiliului Suprem au trebuit în mod simultan să înveţe lecţiile
importante în sfera securităţii statului, una din acestea fiind planificarea, coordonarea şi acţiunile
comune ale instituţiilor de forţă [140, p.18]. Subliniem că particularităţile de funcţionalitate a
organismului militar al Republicii Moldova sunt determinate de scopurile transformărilor politicosociale, acestea se dovedesc a fi condiţii de bază ale realizării intereselor de securitate naţională.
Printre acestea vom distinge: lipsa unei baze juridice suficiente pentru funcţionarea corectă a
organismului militar; tergiversarea reformei militare şi reorganizării sistemului militar în contextul
noilor transformări geopolitice din regiune şi condiţiilor social-economice de dezvoltare. Aceste
condiţii specifice au exercitat şi exercită o influenţă considerabilă asupra procesului de constituire,
funcţionalitate şi dezvoltare a organismului militar al statului şi, respectiv, al serviciului militar.
Vom invoca, în contextul reliefat de supoziţii, relaţiile complexe dintre organismul militar
şi politică, relaţii ce se disting, de asemenea, prin multiaspectualitate şi specificitate. În raporturile
dintre politică şi puterea militară a statului rolul determinant revine politicii. Această situaţie se
manifestă, în primul rând, prin faptul că în etapa contemporană, securitatea militară naţională este
influenţată într-o măsură mai mare nu de politica de pe poziţii de putere, ci de puterea politicii; în
al doilea rând, abordate din perspectiva unităţii contrariilor, politica şi puterea militară sunt în
raport de scop şi de mijloc de atingere a scopului şi cu toată importanţa mijloacelor de agresiune
militară, acestea, în ultimă instanţă, sunt determinate de obiectivele politice pe care le slujesc; în
fine, în al treilea rând, în ţările cu sisteme politice democratice utilizarea puterii militare este strict
limitată de anumite mecanisme de drept şi proceduri democratice [141, p.18]. Sursa internă de
dezvoltare a organismului militar al statului este contradicţia dintre interacţiunea politicii militare
şi puterea militară. Însă politica determină caracterul şi modalitatea de aplicare a puterii militare,
a întregului organism militar al statului, iar puterea militară a unui stat este determinată de mai
mulţi factori: capacităţile militare terestre, aeriene şi maritime; numărul de militari; resursele
disponibile; situaţia financiară şi poziţia geografică. În acest context vom menţiona că serviciul
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militar, aflându-se la originea puterii militare, anume prin numărul de militari, îşi are expresie în
dimensiunea exprimării interesului naţional. În opinia noastră, interesul naţional este un fenomen
complex care trebuie să fie tratat ca instrument al politicii interne şi al politicii externe, necesitate
conştientizată a naţiunii în autopăstrare şi dezvoltare, în sporirea resurselor naţionale şi asigurarea
securităţii, abordate ca cele mai esenţiale necesităţi ale statului ce ţin de suveranitate, independenţă
şi integritate teritorială, prosperare economică, realizarea drepturilor şi libertăţilor omului [142,
p.23].
C. Manolache şi Gh. Rusnac susțin că securitatea militară constituie criteriul de exercitare a
politicii militare şi caracterizează situaţia în realizarea intereselor naţionale ale statului în domeniul
militar şi garanţia apărării în faţa pericolelor miliare şi agresiunii externe. Asigurarea securităţii
militare a Republicii Moldova este imposibilă fără consolidarea stabilităţii globale şi regionale,
precum şi fără menţinerea capacităţii de apărare la un nivel care să asigure neadmiterea declanşării
de conflicte militare şi riposta la orice forme de agresiune externă [143].
În această ordine de idei, insistăm asupra faptului că interesul naţional este unul determinant
în formarea şi promovarea politicii interne şi a politicii externe a statului, care în acest context se
prezintă ca un instrument al interesului naţional. În accepția lui V. Juc, interesele naţionale trasează
obiectivele fundamentale de dezvoltare a societăţii şi statului, solicitând mobilizarea şi canalizarea
eforturilor pentru realizarea lor, determină direct opţiunile strategice atât de politică internă, cât şi
de politică externă, aflându-se în strânsă interconexiune. Reintegrarea ţării şi integrarea europeană
alcătuiesc două din cele mai importante probleme fundamentale ale politicii interne ale Republicii
Moldova, dar care prin complexitatea lor solicită o prezenţă externă masivă şi au devenit priorităţi
strategice de politică externă [144, p. 203].
În literatura de specialitate, conceptul de interes naţional frecvent este abordat în conexiune
cu politica externă a statului, considerându-se că statele îşi materializează interesele naţionale prin
politica externă. Spectrul instrumentelor implicate în realizarea politicii externe de către stat poate
fi destul de larg. La o extremă a acestui spectru se află forţa, direcţionată spre asigurarea intereselor
statului, inclusiv metodele de violenţă, adică prin utilizarea forţei armate, iar la cealaltă se află
diplomaţia, înţeleasă ca un complex de instrumente şi metode nonviolente, menite să asigure
interesele de stat. Supunând analizei mijloacele prin care se exercită politica externă în vederea
realizării anumitor scopuri, V. Borş defineşte următoarele: mijloace politice, economice, militare
şi informaţionale. Mijloacelor militare ale politicii externe cercetătorul le atribuie forţa militară a
statului: armata, cantitatea şi calitatea armamentului, starea morală a efectivului militar, existenţa
bazelor militare şi a armelor nucleare. Mijloacele militare pot influenţa atât direct, cât şi indirect
relaţiile cu alte state. Mijloacele de influenţă directă sunt: războiul, intervenţia, blocada. În setul
mijloacelor indirecte se includ, potrivit opiniei cercetătorului, cursa înarmărilor care înglobează
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producerea şi experimentarea unor tipuri de arme noi, exerciţii şi manevre militare, elaborarea
metodelor efective de aplicare a forţei [145, p.58-59].
În această ordine de idei, serviciul militar este privit ca parte a puterii militare a statului, prin
intermediul căruia cetăţenii pot să contribuie la realizarea interesului naţional, să-şi îndeplinească
datoria de apărare a Patriei în formele prevăzute de lege. Astfel, în Legea cu privire la pregătirea
cetăţenilor pentru apărarea Patriei această contribuţie este prevăzută prin pregătirea benevolă
pentru serviciului militar, încadrarea/îndeplinirea serviciului militar pe contract, înmatricularea
cetăţenilor în instituţiile de învăţământ militar. Vom reitera în contextul dat că Legea fundamentală
se află la originea serviciului militar prin contract şi a instituţiilor de stat de conducere, dreptul de
încadrare în serviciul militar de acest tip reprezintă una dintre formele de realizare a drepturilor
cetăţenilor Republicii Moldova la muncă, garantată în articolul 43: „orice persoană are dreptul la
muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă ...”.
În acest sens, este absolut necesar de a analiza corelarea serviciului militar obligatoriu cu
dreptul constituţional la muncă şi cu interzicerea muncii forţate, deoarece Constituţia Republicii
Moldova interzice munca forţată (articolul 44 (1), prevedere care corespunde normelor dreptului
internaţional. Astfel, articolul 2 al Convenţiei Organizaţiei Mondiale a Muncii nr. 29 cu privire la
munca constrânsă şi obligatorie (Geneva, 28 iunie 1930), articolul 4 al Convenţiei cu privire la
protecţia dreptului omului şi libertăţilor fundamentale (Roma, 4 noiembrie 1950), articolul 1 din
Convenţia Organizaţiei Mondiale a Muncii nr. 105 privind eliminarea muncii forţate (Geneva, 25
iunie 1957) conţin interdicţia atragerii la muncă forţată şi obligatorie. Prin urmare, aspectul privind
corelaţia serviciului militar obligatoriu cu dreptul constituţional garantat la muncă şi interzicere a
muncii forţate este pertinent şi trebuie explicat. Militarii îşi exercită dreptul la muncă recunoscut
de actele internaţionale şi de Constituţie prin intermediul serviciului militar atât în mod obligatoriu,
cât şi în mod benevol în bază de contract. Într-adevăr, orice activitate de serviciu reprezintă o
variantă a activităţii de muncă, iar serviciul militar, potrivit esenţei sale sociale, este una dintre
variantele sale. Declarând și acordând dreptul fiecărui la alegerea liberă a genului de activitate și
a profesiei, Legea supremă a Republicii Moldova prevede, totodată, posibilitatea restrângerii
drepturilor şi libertăţilor în măsura în care este necesar de a proteja ordinea constituţională, asigura
capacităţile de apărare şi securitatea naţională. Prin urmare, reieşind din indispensabilitatea
valorificării interesului naţional, asigurării capacităţii de apărare şi securității naționale, legislaţia
naţională restrânge unele categorii de cetăţeni ai Republicii Moldova în drepturi constituţionale de
alegere a genului de activitate. În cazul dat este vorba nu atât despre privarea cetăţenilor de drepturi
la muncă, cât despre obligarea lor de a îndeplini o obligaţiune prevăzută de legislaţie – serviciul
militar în termen. Astfel se asigură atât realizarea de către toţi cetăţenii a dreptului constituţional
la muncă, cât şi îndeplinirea de către ei a obligaţiunii constituţionale şi datoriei privind apărarea
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Patriei sub forma îndeplinirii serviciului militar în moduri diferite: în timpul înrolării în termen
sau benevol, prin contract.
Consecinţele juridice privind astfel de alegere liberă, nu pot fi privite ca fiind încălcare a
garanţiilor prevăzute de Constituţia Republicii Moldova. Înrolarea în serviciul militar în termen,
care, potrivit legislaţiei naţionale, reprezintă un tip al obligativităţii militare, nu presupun lipsirea
cetăţenilor de dreptul la muncă, însă le limitează pentru o perioadă anumită prevăzută de lege a
dreptului constituţional la dispunerea liberă a capacităţilor sale în muncă şi alegerea domeniului
de activitate. În acelaşi timp, este indispensabilă implementarea bunelor practici ale armatelor
europene (Estonia, Finlanda), prin care cetăţenii înrolaţi în serviciul militar obligatoriu dispun de
dreptul de alegere a specialităţii militare, genului de arme şi chiar a unităţii militare în care doresc
să-şi îndeplinească datoria constituţională. Această practică sporeşte motivaţia serviciului militar.
Am notat anterior că datoria şi obligaţiunea privind apărarea Patriei, exercitate în diferite
forme, inclusiv prin serviciul militar, sunt prevăzute de Constituţie: bazele reglementării juridice
în sectorul apărării şi securităţii, fundamentele ce țin de îndeplinirea de către cetăţeni a serviciului
militar şi limitarea drepturilor şi libertăţilor acestora ca om şi ca cetăţean. Prin urmare, legislaţia
privind serviciul militar este de provenienţă constituţională, prevăzând principiile fundamentale
ale serviciului militar al cetăţenilor, evidenţiindu-se din totalitatea relaţiilor care reglementează
conducerea serviciului militar, deoarece conţinutul este determinat prin Constituţie. Vom sublinia
că edificarea mecanismului juridico-organizatoric de conducere este important în serviciul militar,
datorându-se faptului că în cadrul structurilor militare se întrebuinţează armele din dotare şi
necesită o interpretare clară a tuturor acţiunilor care urmează a fi clare şi foarte bine gândite. Din
aceste considerente, unele aspecte cu referință la reglementarea mecanismului juridic de conducere
a serviciului militar şi de realizare a legislaţiei militare sunt prevăzute în Constituţia Republicii
Moldova, care a introdus principiul separării şi colaborării puterilor în stat şi deci eşalonul superior
al puterii de stat prin care se asigură conducerea politico-juridică a serviciului militar, Parlament,
Preşedinte, Guvern şi autoritatea judecătorească, fiind stabilite principalele atribuţii ale acestor
autorităţi în sfera apărării naţionale şi edificării organismelor militare, inclusiv ale serviciului
militar. În ordinea reliefată de idei, atenţie deosebită merită a fi acordată la trei aspecte: în primul
rând, regimul politic şi determinarea problemelor apărării şi serviciului militar; în al doilea rând,
forma de conducere, în conformitate cu care procesul de apărare şi serviciul militar sunt atribuite
autorităților speciale, abilitate cu atribuţiile respective; în al treilea rând, determinarea structurii şi
a statutului juridic al organelor de stat care sunt responsabile de problemele de apărare naţională
şi serviciul militar.
Regimul politic reprezintă raportul politic de dominare a societăţii şi exprimă multitudinea
de forme în care își găsește manifestare, reunind ansamblul relaţiilor dintre formele sociale de
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conştientizare, organizare şi promovare a scopurilor trasate. În acest context se disting următoarele
tipuri de regimuri politice: liberale - corespund societăţilor occidentale, democratic; totalitare - se
caracterizează prin monopolul partidului unic, ideologia de stat unică, monopolul asupra activităţii
economice, sociale, educaţionale şi de cultură, totul este judecat conform criteriilor ideologice şi
politice; autoritare – sunt specifice noilor naţiuni, pe cale de a-şi defini structurile politice [146].
În cadrul autoritarismului remarcăm că un aspect îl reprezintă regimul militar-birocratic care
apare, de obicei, în forma dictaturii militare, dar ulterior în dezvoltare politică un rol mai mare îl
joacă persoanele civile profesionale. În această formă în coaliţia de guvernământ domină militarii
şi birocraţii. Principala problemă a acestui regim este frica unei revoluţii a maselor de jos, pe care
regimul o rezolvă prin violenţă şi închiderea accesului intelectualilor în sectorul politic. Exemple
de astfel de regimuri sunt conducerea generalului A. Pinochet în Statul Chile (1973-1990), juntele
militare în Argentina, Brazilia, Peru [147]. Vom preciza că în aceste circumstanţe serviciul militar
devine un instrument al violenţei faţă de propriul popor.
Regimul politic totalitar, în funcție de ideologia pe care se menţine, poate fi de tip fascist,
socialist şi naţional-socialist. Exemple de astfel de regimuri sunt sistemul german, nazist (19331945); sistemul italian, fascist; (1922-1945) [148], regimul totalitar comunist în URSS (19171991) [149]. Specific pentru regimul totalitar este militarismul, acesta reprezentând o politică de
subordonare a activităţii de stat și a vieţi sociale în ansamblu, a intereselor de mărire a potenţialului
militar, de pregătire pentru un eventual război, precum şi de menţinere cu ajutorul forţei militare
a relaţiilor de dominaţie atât pe plan intern, cât şi pe plan internaţional. Astfel, serviciul militar în
aceste împrejurări, reprezintă instrumentul dominaţiei partocrației.
Susținem că tipul regimului politic este determinant pentru forma de organizare a serviciului
militar. Astfel, în statele democratice contemporane, serviciul militar este organizat pe principiile
constituţionale care respectă valorile supreme ale drepturilor şi libertăţilor omului, caracteristice
şi Republicii Moldova. Constituţia Republicii Moldova reafirmă drept valori supreme democraţia,
pacea civică, demnitatea omului, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea, statul de drept
şi pluralismul politic. Promovarea acestor valori a făcut posibilă declanşarea energiilor creatoare
ale oamenilor implicați în edificarea societăţii libere, democraţia constituţională demonstrându-și
viabilitatea [150]. Legea fundamentală reglementând aspectele cu referință la structura de stat,
inclusiv organismul militar, defineşte atribuţiile forului legislativ suprem în domeniul apărării și
securității naţionale şi, implicit, al serviciului militar, stabilind că Parlamentul este unica autoritate
care aprobă Doctrina militară, declară mobilizarea parţială sau generală, declară stare de urgenţă,
de asediu şi de război [74], aprobă Strategia securităţii naţionale, Strategia naţională de apărare şi
Doctrina militară, structura generală şi efectivul tuturor componentelor Forţelor Armate, volumul
alocaţiilor bugetare pentru apărare [119]. Examinarea mecanismului organizatorico-instituţional
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de conducere a serviciului militar este incontestabil legată de analiza detaliată a structurii Armatei
Naţionale, în cadrul căruia este organizat. Trebuie de precizat că Parlamentul Republicii Moldova,
cu participarea nemijlocită a autorului, a legiferat structura dată prin adoptarea Hotărârii nr. 455
din 18 iunie 1999 cu privire la structura generală şi efectivul Armatei Naţionale şi instituţiilor
Ministerului Apărării. Este un document de importanţă primordială, prin care se instituţionalizează
serviciul militar, determină structura şi efectivul militar disponibil pentru asigurarea intereselor de
securitate militară şi deschide transparent armata în faţa societăţii şi comunităţii internaţionale.
Această deschidere este întreprinsă în corespundere cu principiile de construire a statului de drept,
democratic, spre care Republica Moldova tinde, însă rezultatele nu se dovedesc a fi, cel puțin la
moment, pe măsura așteptărilor.
Vom afirma că pe parcurs Republica Moldova şi-a ajustat structura militară în funcţie de
sarcinile armatei, dar şi de posibilităţile economice. Astfel, iniţial a fost aprobat efectivul armatei
de 8500 militari, ulterior a fost micşorat până la 7200 prin Hotărârea Parlamentului nr. 679 din 23
noiembrie 2001, apoi la 6800 prin Hotărârea Parlamentului nr. 347 din 25 iulie 2003 şi până la
6500 militari prin Hotărârea Parlamentului nr.100 din 13 aprilie 2007, care este în vigoare în
prezent. Această reducere a efectivului de militari mai poate fi un exemplu relevant al politicii
pacifiste a Republicii Moldova şi cu siguranţă reprezintă un contraargument forte împotriva unor
declaraţii ale liderilor de la Tiraspol despre intenţiile militariste ale Republicii Moldova. Totuşi,
constatăm că în actuala conjunctură de securitate regională şi internaţională reducerea numărului
de 6500 de militari în armată va afecta capacitatea de apărare. Totodată, o prioritate a Guvernului
Republicii Moldova şi Ministerului Apărării este asigurarea condiţiilor necesare pentru suplinirea
funcţiilor vacante, atât pentru militari în termen, cât şi prin contract, în statele de personal ale
Armatei Naţionale. Această supoziție se bazează pe analiza numerică a armatelor statelor neutre
europene în proporţie procentuală faţă de numărul de populaţie, pentru aceste ţări coeficientul fiind
următorul: Suedia - 1,7 (armata - 17.600, populaţia - 9,2 mln.); Austria - 1,5 (armata - 42.500,
populaţia - 8,3 mln.); Finlanda - 0,66 (armata - 34.700, populaţia - 5.244 mln.); Irlanda - 0,21
(armata - 10.000, populaţia - 4,6 mln.); Republica Moldova - 0,15 (armata - 6.500, populaţia - 4,3
mln.). Constatăm că Republica Moldova dispune de cea mai mică armată în Europa comparativ cu
numărul populaţiei [151, p. 141, 212, 246]. Considerăm importantă şi o analiză a alocaţiilor
bugetare a acestor armate în proporţie faţă de Produsul Intern Brut. Astfel, alocațiile sunt în Suedia
- 1,2%, în Austria - 0,9%, în Finlanda - 1,5%, în Irlanda - 0,6%, în Republica Moldova - 0,5%
[152].
Comparaţia alocaţiilor pentru bugetul militar faţă de Produsul Intern Brut descrie mai mult
atitudinea statului faţă de domeniul apărării naționale şi locul pe care îl ocupă securitatea militară
în priorităţile conducerii politice a statului. Însă alocațiile nu caracterizează ca volum starea
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finanţării domeniului apărării. Vom preciza că la acelaşi procent din Produsul Intern Brut bugetul
militar al Irlandei este de 1,354 miliarde dolari, pe când al Republicii Moldova este de 19 milioane
dolari, aproximativ de şaptezeci de ori mai mic decât bugetul militar al Irlandei.
Din analiza comparativă a bugetelor militare alocate vom concluziona că bugetul militar al
Republicii Moldova este cel mai mic faţă de toate ţările neutre enumerate. Mult mai expresiv este
nivelul finanţării armatei folosind comparaţia cheltuielilor în acest scop pe cap de locuitor al ţării
respective. Spre exemplu, Republica Moldova a alocat 6,5 dolari pe cap de locuitor pentru militari
în 2015, pe când alte ţări neutre, din regiune sau comparative după populaţie, au alocat în dolari:
Estonia - 347; Letonia - 141; Lituania - 162; România - 125; Ucraina - 84,8; Austria - 297; Elveţia
- 579; Finlanda - 544; Irlanda - 214; Suedia - 544.
Subliniem că în lipsa unei clarităţi a politicii faţă de securitatea naţională, prin adoptarea şi
aprobarea documentelor conceptuale ale securităţii şi de reformă a Armatei Naţionale, majorarea
bugetului militar este dificilă. Considerăm raţional ca Ministerul Apărării să finalizeze procesele
de planificare a reformei sistemului de apărare națională, iar Guvernul să asigure majorarea
graduală a alocaţiilor pentru armată până la media regională [153]. Este indispensabil ca aceste noi
investiţii să fie, cu predilecție, efectuate pentru a asigura o nouă imagine a serviciului militar prin
perfecţionarea organizatorică şi îmbunătăţirea protecţiei sociale a militarilor.
Este necesar de a insista pe supoziţia că armata trebuie să fie capabilă să exercite misiunile
puse şi să fie susţinută financiar de capacităţile economice ale statului. Determinarea balanţei între
aceste două criterii este răspunsul la noua paradigmă „Apărare inteligentă”, lansată la summitul
Organizaţiei Atlanticului de Nord de la Chicago din 2012, iar Ministerul Apărării urma să
identifice relaţia între misiunile armatei şi structura ei, completarea cu efectiv contract/în termen,
dotarea, stabilirea standardelor operaţionale, de pregătire şi acţiune. Subliniem că niciun stat nu-şi
permite pe timp de pace să menţină o armată conform structurii, numeric completată cu efectiv şi
dotată cu tehnică care trebuie să corespundă pericolului militar maxim - războiul. Capacităţile
armatei sunt eşalonate în funcţie de ascendenţa pericolului şi sarcinile care se află în faţa ei pentru
a răspunde corespunzător, acestui deziderat îi răspunde sistemul de mobilizare al armatei.
Ministerul Apărării trebuie să dezvolte sistemul de mobilizare al armatei ca să devină unul eficient
şi capabil să-şi sporească capacitatea adecvat pericolelor de securitate militare, o atenţie în
dezvoltarea acestui sistem urmând să fie acordată rezervei active în bază de contract.
Serviciul militar reprezintă sursa pregătirii rezervei militare, aceste două sintagme (serviciul
militar şi rezerva militară) aflându-se în interacţiune şi interdependenţă, iar realizarea se efectuează
prin intermediul centrelor militare şi autorităţilor locale. Vom pune în lumină o lecţie din
activitatea de edificare a serviciului militar: în primăvara-vara anului 1992, în timpul conflictului
armat de pe Nistru, centrele militare în cooperare cu autorităţile locale au chemat sub arme
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aproximativ 15.000 de militari rezervişti, având rolul său în asigurarea independenţei şi integrităţii
Republicii Moldova. Un spectru mai larg de atribuţii în domeniul militar şi, implicit, de conducere
a serviciului militar revine Preşedintelui Republicii Moldova, care prin Legea nr. 966 din 17 martie
1992 cu privire la Forţele Armate în premieră a abilitat şeful statului cu prerogative de Comandant
Suprem al Forţelor Armate. În această calitate, împuternicirile Preşedintelui Republicii Moldova
au fost fixate în Legea cu privire la apărarea naţională. Referindu-ne la puterea executivă, notăm
că Legea fundamentală stabileşte principalele atribuţii ale Guvernului pentru toate domeniile de
activitate, în sfera securităţii şi apărării naţionale inclusiv, şi a edificării organismului militar. În
cadrul activităţii sale Guvernul adoptă hotărâri, ordonanţe şi dispoziţii, care sunt obligatorii pe
întreg teritoriul ţării. Puterea executivă, exercitată de către instituţiile militare ale Forţelor Armate,
funcţionează atât pe baza principiilor generale, cât şi cele specifice, cele mai evidente fiind putere
centralizată, conducere unică şi disciplină ireproşabilă. Ministerul Apărării este autoritatea publică
centrală de specialitate care organizează, coordonează şi conduce activităţile în domeniul apărării
naţionale, inclusiv ce ține de serviciul militar, fiind responsabil de construcţia şi de dezvoltarea
Armatei Naţionale şi de pregătirea ei pentru executarea misiunilor de apărare a ţării.
Structura principală de conducere operativă a Armatei Naţionale şi implicit, de organizare a
serviciului militar este Marele Stat Major al Armatei Naţionale: elaborează şi înaintează propuneri
cu privire la pregătirea pentru apărare, înaintează propuneri privind doctrina militară, structura,
numărul şi obiectivele care stau în faţa Armatei Naţionale şi a Forţelor Armate, privind înzestrarea
cu tehnică şi armament, pregătirea cadrelor militare, trasarea planului de mobilizare, organizarea
activităţilor de menţinerea capacităţilor de luptă a unităţilor, elaborarea directivelor strategice şi
operative de planificare şi de construire a Armatei Naţionale.
Aderarea Republicii Moldova la Programul Parteneriat pentru Pace (16 martie 1994), urmată
de semnarea şi reactualizarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova
- NATO, a oferit posibilitate reală de a-şi consolida securitatea naţională şi capacităţile de apărare
și aplica experienţa construcţiei militare a ţărilor aliate şi partenere în scopul modernizării Forţelor
Armate, organizării serviciului militar, pregătirii cadrelor militare, instruirii lingvistice a ofiţerilor
Armatei Naţionale, fiind asigurat accesul la informaţii, date statistice, surse de asistenţă tehnică şi
financiară. Un aspect aparte constituie dezvoltarea capacităţilor naţionale de participare la misiuni
și operaţiuni de menţinere a păcii. O deosebită atenţie se acordă în cadrul PpP şi IPAP controlului
democratic civil al Forţelor Armate, obiectivele dezvoltării şi consolidării pot fi atinse numai prin
implementarea mai multor acţiuni concrete practic în toate domeniile. Astfel, pe calea aprofundării
relaţiilor cu Alianţa Nord-Atlantică, Republica Moldova tinde să asigure ca Forţele Armate să
servească şi să protejeze dezvoltarea democrată a statului. Asumarea angajamentului în edificarea
capacităţilor viabile pentru asigurarea securităţii şi apărării naționale este posibilă prin exercitarea
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controlului democratic comprehensiv asupra Forţelor Armate. Acţiunile speciale care urmează a
fi întreprinse, în acest context de idei, ţin de consolidarea rolului persoanelor civile participante la
procesul de adoptarea deciziilor în cadrul sectorului securităţii şi apărării naţionale, implementarea
standardelor euroatlantice în reformarea Forţelor Armate şi promovarea accesului mass-media şi
a opiniei publice la informaţiile ce ţin de apărare şi securitate.
În acest sens de idei, Republica Moldova încă nu a revizuit cadrul juridic de reglementare a
repartizării clare a atribuţiilor între autorităţile supreme ale puterii în stat, prin aplicarea experienţei
internaţionale avansate în acest domeniu. Ministerul Apărării urmează să extindă treptat numărul
persoanelor civile angajate la minister şi să încurajeze participarea societăţii civile la examinarea
problemelor de apărare şi securitate naţională. Din experienţa noastră vom afirma că aflarea sau
păstrarea în funcţii care trebuie să fie civile în Ministerul Apărării a personalului militar trezeşte
ambiguităţi şi concurenţă nesănătoasă cu militarii din Marele Stat-Major. Numirea în frunte a unei
persoane civile de Ministerul Apărării în anul 1997 a reprezentat expresie a voinţei politice a
conducerii de vârf de a construi un stat în baza normelor democratice, iar serviciul militar a intrat
în sfera controlului civil. Acest factor a schimbat esenţial locul şi rolul a două instituţii importante
în asigurarea securităţii militare: Ministerului Apărării şi Marelui Stat-Major al Armatei Naţionale,
schimbând nu numai responsabilităţile şi atribuţiile, dar şi mecanismele de conlucrare cu celelalte
instituţii ale statului, inclusiv Parlament, Preşedinţie, Guvern. Ajustarea şi adoptarea legislaţiei
care prevede aceste aspecte, asigurând eficienţa activităţii Ministerului Apărării şi a Marelui Stat
Major al Armatei Naţionale, nu s-a încheiat. Totodată, nu este mai puţin adevărat că relaţiile dintre
ministrul Apărării şi şeful Marelui Stat-Major al Armatei Naţionale s-au dorit a fi edificate mult
timp pe factorul de compatibilitate personală, responsabilitate şi profesionalism.
Un element important în eficienţa activităţii Ministerului Apărării şi Marelui Stat-Major îl
reprezintă delimitarea atribuţiilor politice de atribuţiile militare. În acest scop sub conducerea şi
cu aportul autorului a fost elaborat pentru prima dată în Republica Moldova Regulamentul Marelui
Stat-Major al Armatei Naţionale, cu evidenţierea clară a atribuţiilor şi drepturilor Marelui StatMajor, dar şi obligaţiunilor funcţionale ale Şefului Marelui Stat-Major [154]. Acesta a fost unul
din primele documente elaborate pentru implementarea obiectivelor Concepţiei reformei militare.
Este de subliniat că Marele Stat-Major al Armatei Naţionale s-a aflat în avangarda proceselor de
reformă şi racordarea instituţiilor militare în conformitate cu standardele euroatlantice. În calitate
de exemplu serveşte trecerea de la structura organizatorică şi de state de tip sovietic la unul bazat
pe structuri de tip occidental „joint” sau „întrunit”, care reprezintă un nivel superior al elementului
organizării, planificării şi conducerii serviciului militar.
Mediul de securitate regional şi pericolele interne dictează necesitatea urgentării elaborării
cadrului normativ în domeniul supus elucidării, prioritatea revenind Strategiei securităţii naţionale,
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Strategiei naţionale de apărare, Strategiei militare naţionale, Planului de construcţie şi dezvoltare
a Armatei; o mai bună delimitare a competenţelor Ministrului Apărării de cele ale şefului Marelui
Stat-Major. În acest context de propuneri considerăm ca Regulamentul de activitate a Ministerului
Apărării şi Regulamentul de activitate a Marelui Stat-Major al Armatei Naţionale să fie aprobat
prin Decretul Preşedintelui Republicii Moldova.
În condiţiile actuale de securitate este absolut indispensabil un Mare-Stat Major consolidat
şi bine pregătit să-şi asume conducerea militară a armatei, să se prezinte ca o structură competentă
de planificare şi conducere a acţiunilor militare pe lângă Comandantul Suprem al Forţelor Armate;
persoane civile cu pregătire şi experienţă necesară pentru Ministerul Apărări; o viziune clară
asupra Planului Construcţiei şi Dezvoltării Armatei Naţionale. Urmează să fie excluse numirile
spontane în funcţii ale personalului militar, formarea de structuri noi, dar şi subordonări ale celor
existente ori modificărilor de state în funcţie de voinţa persoanei care se află la conducere. Armata
trebuie să se adapteze operativ la noile provocări în adresa securităţii, iar lipsa stabilităţii statelor
de personal este o provocare mai mare. Un exemplu ar fi entitățile administrativ - militare care nu
au fost permanent în subordinea firească a Marelui Stat-Major, aceste oscilări structurale practic
nu au permis realizarea obiectivelor urmărite în procesul organizării și funcționalității serviciului
militar, alimentând incertitudine lipsa de eficientă în activitate.
Autorităţile administrativ-militare teritoriale sunt principalii organizatori ai lucrului militar
în teritoriu şi veriga principală de legătură între Armata Naţională şi izvoarele de completare. Ele
reprezintă acea verigă de conducere prin care aparatul militar central exercită relaţia nemijlocită
cu autorităţile publice teritoriale. În acest context, este necesar de menţionat că datorită legăturii
date se produce coordonarea măsurilor de mobilizare şi încorporare, un şir de măsuri cu caracter
de masă, se efectuează educaţia militar-patriotică a tinerei generaţii. Relaţiile dintre autorităţile
publice centrale şi autorităţile locale, pe de o parte, şi autorităţile Ministerului Apărării, pe de altă
parte, în contextul bunei înţelegeri a rolului, locului şi răspunderii în sectorul apărării reprezintă
un element important în domeniul conducerii, organizării şi asigurării serviciului militar.
Considerăm necesară o instruire specială a persoanelor care activează în aceste instituţii, inclusiv
a personalului civil al Ministerului Apărării, în cadrul cursului postuniversitar de perfecţionare în
domeniul securităţii şi apărării naţionale cu genericul „Probleme actuale ale securităţii naţionale”
(curs de nivel politico-militar). La acest curs trebuie să participe de asemenea funcţionarii publici
de conducere, inclusiv cu statut special şi reprezentanţi ai societăţii civile, absolvenţii instituţiilor
de învăţământ superior civil sau militar ce ocupă sau tind în perspectivă să ocupe funcţii publice
de conducere, responsabile de elaborarea politicilor de securitate şi apărare ale statului. Totodată,
susţinem că având în vedere rolul acestui curs pentru pregătirea funcţionarilor publici din diferite
instituţii, Regulamentul de organizare a cursului indicat să fie aprobat de Guvern.
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În concluzie notăm că mecanismul juridico-organizatoric de conducere a serviciului militar
prevede crearea unui sistem complex de conducere a autorităţilor centrale şi locale de administrare
a funcţiilor, procedurii de adoptare şi executare a actelor normative, raporturilor pe orizontală şi
pe verticală dintre aceste instituţii. Totodată, precizăm că sistemul existent nu este perfect și nu
asigură plenar necesităţile de apărare, impunându-se de întreprins măsuri de reformă democratică
şi modernizare. Fundamentele politico-juridice ale serviciului militar sunt determinate de formarea
relaţiilor de serviciu militare în procesul cărora se exercită obligaţiunile de serviciu, împuternicirile
militarilor şi reglementarea competenţelor autorităţilor în care îşi îndeplinesc serviciul, participă
la realizarea funcţiilor în sectorul apărării şi securităţii naţionale. Aspectul juridic este strâns legat
de aspectul organizatoric, exercitându-se conexiunea serviciului militar cu elementele structuralfuncţionale ale autorităţilor administraţiei publice. Examinarea serviciului militar se află în strînsă
interconexiune şi interdependenţă cu organismul militar al statului, unde este parte, fiind subiect
al relaţiilor de serviciu militare prin care se produce instituţionalizarea acestui tip de serviciu.
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2.3. Concluzii la capitolul 2
1. Serviciul militar prezintă în sine un set de norme de drept care reglementează relaţiile de
serviciu militare şi se caracterizează prin stabilitate şi autonomie de funcţionalitate. Mecanismul
juridico-organizatoric de conducere a serviciului militar ţine de relaţiile de serviciu militare, de
principiile speciale ale serviciului militar şi de organismul militar al statului. Serviciul militar este
prin caracter o amplă instituţie, cu un rol substanţial în societate, exercitând diferite funcţii de
importanţă pentru stat. Serviciul militar trebuie abordat ca parte a puterii militare a statului, prin
intermediul căreia cetăţenii Republicii Moldova pot să contribuie la realizarea interesului naţional,
realizând datoria de apărare a Patriei în formele prevăzute de lege.
2. Asigurarea apărării reprezintă una din funcţiile principale ale statului, apărarea Patriei
fiind o datorie constituţională a tuturor autorităţilor puterii de stat şi a cetăţenilor: este datoria care
trebuie să consolideze toate forţele politice şi structurile asociative. În Constituţie sunt prevăzute
bazele reglementării politico-juridice în sectorul apărării şi securităţii naţionale, prevederile care
se referă la îndeplinirea de cetăţenii Republicii Moldova a serviciului militar, limitarea drepturilor
şi a libertăţilor acestora ca om şi cetăţean.
3. Fundamentele conceptuale şi politico-juridice ale serviciului militar sunt determinate de
instituţionalizarea relaţiilor de serviciu militare, în procesul cărora se atinge îndeplinirea practică
a obligaţiunilor de serviciu, împuternicirilor militarilor şi reglementarea competenţelor structurilor
în care îşi îndeplinesc serviciul şi participă la realizarea funcţiilor în sectorul apărării şi securităţii
naţionale.
4. Eşalonul superior, care asigură organizarea şi conducerea serviciului militar, este format
din Parlament, Preşedinte şi Guvern, fiind stabilite constituţional principalele atribuţii ale acestor
autorităţi în domeniul asigurării apărării naţionale, a edificării organismelor militare şi, respectiv,
gestiunii serviciului militar. Relaţiile dintre administraţia publică centrală, administrația publică
locală, pe de o parte, şi structurile Ministerului Apărării, pe de alta, prezintă în sine elementul de
importanţă majoră în sistemul organizării, conducerii şi asigurării serviciului militar, serviciul
militar şi rezerva militară aflându-se într-o interacţiune şi interdependenţă permanentă.
5. Instituirea şi evoluția serviciului militar în Republica Moldova reprezintă o componentă
a politicii militare, printre obiective figurând perfecţionarea cadrului normativ menit să asigure
pregătirea cetăţenilor şi a Forţelor Armate pentru apărarea Patriei, creşterea prestigiului serviciului
militar, asigurarea protecţiei sociale a militarilor.
6. Tipul regimului politic este determinat pentru forma de organizare a serviciului militar.
În statele democratice, obiectiv spre care tinde Republica Moldova, serviciul militar este organizat
pe principiile constituţionale și valorile supreme ale drepturilor şi libertăţilor omului, asigurarea
controlului democratic civil și participarea reală a civililor, deși mai există numeroase carențe.
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3. REGLEMENTAREA POLITICO-JURIDICĂ A RELAŢIILOR DE SERVICIU
MILITARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Acest capitol este consacrat investigațiilor ştiinţifice a proceselor de reglementare politicojuridică a relaţiilor de serviciu militare în Republica Moldova, constituirea şi evoluţia lor. Primul
subcapitol elucidează rolul serviciului militar în societate, aspectele juridice de apariţie şi evoluţie
a relaţiilor de serviciu, iar cel de-al doilea reflectă fundamentele juridice ce se referă la încetarea
relaţiilor de serviciu militare şi adaptarea militarilor trecuţi în rezervă la viaţa civilă, societatea
fiind furnizorul unic de cadre pentru serviciul militar, dar şi beneficiarul după finalizarea perioadei
de serviciu militar.
3.1. Promovarea rolului serviciului militar în societate, instituirea şi reglementarea
relaţiilor de serviciu militare
Serviciul militar este plasat în beneficiul societăţii prin intermediul reglementării politicojuridice a relaţiilor de serviciu militare, relaţia „armată - societate” reprezentând unul dintre factorii
de bază ai securităţii şi stabilităţii naţionale. Serviciul militar şi societatea interacţionează şi se
influenţează reciproc: instituţia militară este o instituţie a statului, dar depăşeşte simpla condiţie
de instrument al statului datorită funcţiilor pe care le are în societate şi calităţii ei de putere militară
a poporului. În acest sens de idei, relaţia „armată - societate” este una de tip special, cu numeroase
valenţe şi condiţionări, deseori această relaţie semnificativă pentru configurarea unui sistem
credibil de securitate naţională fiind înţeleasă şi tratată simplist.
Constituţia Republicii Moldova a stabilit că Forţele Armate sunt subordonate în exclusivitate
voinţei poporului [74], însă Armata Naţională împreună cu serviciul militar nu se limitează doar
la acest cadru, ci reprezintă o instituţie socială al cărei rol în societate este deosebit de important.
În acest sens, în articolul „Rolul serviciului militar în societate” am supus analizei relaţia dintre
armată şi societate prin influenţa reciprocă şi factorul consolidant pentru securitatea naţională
[155].
Sociologic, armata reprezintă o formă de organizare socială a cărei membri satisfac serviciul
militar şi acţionează pe baza relaţiei dintre normele instituţionalizate şi execuţia rolurilor [156].
Deşi armata este o componentă a societăţii de care depinde funcţional, un subsistem deschis al
sistemului social, totuşi diferă structural de societate. În societate cadrele militare fiind în serviciul
militar, formate în corpuri profesionale puternic individualizate, întrunesc obligaţiunea respectării
regulilor „jocului politic” democratic: corpurile militare întrunesc instituţiile de apărare, siguranţă
naţională şi ordine publică, puse în subordinea puterii politice democratice. Accesul militarilor
activi în viaţa politică şi activităţile comerciale este coerent reglementat, pentru a preîntâmpina
tentative de deturnare a Forţelor Armate de la responsabilităţile lor principale. Implicarea curentă
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a armatei în viaţa politică sau în politicile de partid este interzisă în democraţiile moderne [157],
inclusiv în Republica Moldova. Am avut conflicte instituționale cu implicarea factorilor militari
de decizie, dar fără ca Forțele Armate să se implice în discuții politice sau de partid, realitate care
trebuie apreciată la justa valoare, specificăm noi.
Analizând rolul armatei şi serviciului militar în sistemul societal, putem desprinde câteva
aspecte. Un aspect important al analizei armatei ca instituţie socială în relație directă cu societatea
se referă la relaţia dintre armată şi populaţie prin prisma determinărilor socio-demografice. În acest
context de idei, se are în vedere că raportul dintre armată şi populaţie este, de fapt, raportul dintre
„parte” şi „întreg”, armata reprezentând partea populaţiei special pregătită pentru apărarea ţării
prin intermediul serviciului militar. Studiile de specialitate [158] au stabilit existenţa unor factori
care determină organizarea armatei în funcţie de contextul social şi cel demografic: caracterul
determinant al populaţiei în raport cu armata: structura demografică a populaţiei şi a armatei; rata
natalităţii; numărul populaţiei active apte să participe la acţiuni de luptă; trăsăturile psihologice ale
populaţiei (hotărâre, fermitate, spirit de sacrificiu); potenţialul economic, tehnic şi ştiinţific al ţării;
sistemul de organizare, mobilizare şi pregătire militară a populaţiei; atitudinea populaţiei faţă de
obiectivele războiului.
În acest sens, este cert că armata dispune doar de autonomie relativă, neavând capacitatea de
a subzista şi de a acţiona, în anumite limite, în afara raporturilor nemijlocite cu populaţia. În acelaşi
timp, trebuie luată în considerare influenţa activă exercitată de armată asupra populaţiei în forma
socializării, acest proces psihosocial de transmitere - asimilare a atitudinilor, valorilor, concepţiilor
sau modelelor de comportament specifice unui grup sau unei comunităţi în vederea formulării,
adaptării şi integrării sociale a persoanei [159, p. 546-547]. Acest aspect conţine nu numai relaţia
dintre armată şi populaţie, ci şi raportul dintre armată şi cultură: socializarea indivizilor, atât a
celor care sunt implicaţi direct în funcţionarea instituţiei militare, în sensul că satisfac serviciul
militar, cât şi a cetăţenilor, condiţionează puternic organizaţia militară din două puncte de vedere
- mărimea şi structura grupului militar prin cei încadraţi în serviciul militar şi valorile, normele şi
atitudinile care definesc mediul militar. Socializarea militară a personalului din cadrul serviciului
militar este caracteristică socializării secundare, definită ca ansamblu al proceselor de însuşire şi
internalizare a normelor şi valorilor militare, învăţare a comportamentului ostăşesc, procese care
pot fi organizate sau spontane, conştiente sau inconştiente [160, p.61].
Având în vedere aceste aspecte, menţionăm următorii factori care influenţează socializarea
militarilor, dar şi cei care favorizează încadrarea în serviciul militar în armată:
- imaginea armatei în societate: pentru ca armata ca factor instituţional să dispună de o mai mare
semnificaţie în procesul de socializare este necesar ca imaginea ei să fie cea reală, să influenţeze
formarea persoanei prin aspectele pozitive, nu prin cele care nu îi sunt caracteristice, însă sunt
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aduse în prim-plan de mass-media. Rolul socializării militare nu este numai de a pregăti oamenii
pentru o profesie, ci şi pentru viaţa socială;
- cunoaşterea nivelului de maturizare psihosocială, acesta fiind, totodată, rezultat al procesului de
socializare, în ansamblu, şi condiţie fundamentală a socializării secundare;
- cunoaşterea reală a nivelului de instruire şi de dezvoltare a facultăţilor de gândire al militarilor
din armată, influenţând asupra materializării socializării militare în comportamente dezirabile
pentru instituţia militară şi pentru societatea civilă.
Alte aspecte ale conexiunii armată - cultură vizează participarea militarilor la îmbogăţirea
patrimoniului militar şi integrarea valorilor materiale şi spirituale ale societăţii în structura armatei,
care se redimensionează modificându-şi sau diversificându-şi funcţiile. Influenţa culturii asupra
armatei se realizează atât în plan general, adică la nivel de subsistem militar, cât şi în plan particular
(creaţiile culturale şi ştiinţifice proprii armatei). Raporturile stabilite între armată, serviciul militar
şi societate, armată şi economia naţională, armată şi politică, sunt reliefate mai puţin, societatea
civilă fiind delimitată prin definiţie de această entitate. Propunem o cercetare succintă, care să
faciliteze înţelegerea rolului instituţiei militare în viaţa socială prin elucidarea acestor două tipuri
de relaţii. Raporturile de natură economică, stabilite între armată şi societate, sunt mediate politic,
în sensul stabilirii proporţiilor şi finalităţilor privind rolul şi funcţiile interne şi externe ale armatei;
condiţiile şi misiunile în care va fi folosită violenţa organizată şi, respectiv, în care vor fi folosite
forţe armate; dotarea tehnică a armatei; principiile, normele şi regulile de folosire a potenţialului
economic naţional în vederea pregătirii acţiunilor de apărare. Astfel, economia naţională se
definește ca un cadru obiectiv material dintre armată şi societate.
Cât despre relaţia dintre armată şi politică, aceasta se desfăşoară în ambele sensuri: clasa
politică deţine monopol asupra anumitor decizii privind instituţia militară, în timp ce armata
influenţează direct sau mediat asupra clasei politice. Domeniile în care clasa politică adoptă decizii
referitoare la activitatea armatei includ: organizarea, structura, rolul şi funcţiile; principiile şi
normele instituite de stat cu privire la apărare şi serviciul militar prin legi juridice şi regulamente
militare, pe baza cărora este organizată şi se desfăşoară activitatea de pregătire a militarilor;
relaţiile între armată şi alte instituţii, atât guvernamentale, cât şi neguvernamentale. Alt aspect al
binomului ce vizează influenţa armatei şi a serviciului militar asupra clasei politice se referă la
modul de folosire a resurselor financiare, economice, tehnice, ştiinţifice şi umane ale statului;
elaborare şi realizare a politicii de securitate şi apărare; modalităţile de acţiune în urgenţe civile şi
militare. În general, armata furnizează clasei politice consiliere şi argumente militare pentru
elaborarea unei politici de securitate şi apărare coerentă şi eficientă, bază şi structuri de susţinere
militară a interesului naţional. Armata este o instituţie socială subordonată statului, raporturile de
interdependenţă dintre aceste două entităţi nefiind numai necesare, ci şi esenţiale.
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Se consideră că în decursul războaielor de pe continentul european care au început la sfârşitul
secolului al XVIII-lea, statele-naţiuni europene au întreprins acţiuni pentru altoirea unui sentiment
civic în rândul propriilor cetăţeni, printr-o serie de instituţii-instrumente, cele mai importante fiind
Şcoala, Biserica şi Armata [161]. În această ordine de aserţiuni, menţionăm că în literatura de
specialitate importanţa instituţiei serviciului militar obligatoriu în cadrul societăţii reprezintă un
subiect care beneficiază de anumită atenţie, abordată prin prisma identificării rolului armatei în
societate. Acest fapt se datorează istoriografiei militare, care tratează în mod specific influenţa
instituţiilor militare asupra societăţii, fiind interesată preponderent de două aspecte ce vizează
influenţa instituţiei armatei asupra identităţii colective. Un prim aspect vizează componentele
sistemului educaţional dezvoltat în cadrul armatei ca element civic-naţional, în acest sens în
pregătirea cadrelor s-a urmărit crearea unui sistem de învăţământ militar cât mai diversificat şi
competent. Al doilea aspect ţine de organizarea instrucţiei trupei de recruţi. Astfel, S. Hariton în
lucrarea cu privire la influenţa serviciului militar obligatoriu asupra societăţii româneşti din
Vechiul Regat, consideră că anume al doilea aspect a fost important în analiza modalităţilor de
educare în spirit civic a ţăranilor, care constituiau marea majoritate a trupei din perioada respectivă
[162, p.168]. Pentru recruţi, pe lângă exerciţiile fizice propriu-zise la care erau supuşi, au fost
organizate şcoli de alfabetizare, aşa-numitele „şcoli de gradul I”, pornind de la numărul mare de
neştiutori de carte [163, p. 38-39], acesta fiind un exemplu prin care ţăranii erau convinşi să facă
stagiul de pregătire necesar şi să nu dezerteze [164, p.438].
În acelaşi timp, S. Hariton consideră că în abordarea acestor aspecte ale educaţiei militare
trebuie să ţinem seama că „naţiunea” este un concept abstract şi pentru a-i conferi palpabilitate, a
fost dezvoltat un set de simboluri şi tradiţii instituite şi strâns legate între ele. Simbolurile includ
drapelul, imnul, stema şi moneda, dar mai ales eroii şi monumentele închinate lor şi/sau Patriei.
Tradiţiile instituite, în accepţia lui E. J. Hobsbawm şi T. Ranger, ţin de ceremonialul de celebrare
a simbolurilor şi au menirea de a educa, prin repetare, valori morale şi norme de comportament
raportate întotdeauna la trecut [165, p.1-14]. Un discurs în care pot fi identificate cu uşurinţă mai
multe simboluri naţionale, având rolul de a institui o tradiţie, a fost rostit de domnitorul AlexandruIoan Cuza la 1/13 septembrie 1862, când unităţilor unificate ale Armatei române li s-au distribuit
steaguri noi cu inscripţia „Honor et patria” în culorile roşu, galben şi albastru. Subliniem că în
acest caz este importantă realizarea asocierii ideii de Patrie cu o formă materială, dat fiind că
drapelul, pentru ca doar simpla vedere, să trezească sentimentul civic - ideea de naţiune. Drapelul
devenea simbolul naţional care trebuie apărat chiar şi cu preţul vieţii. Un astfel de discurs, repetat
de la comandant până la ultimul gradat, fixează în mintea militarului reperele memoriei colective,
în care sentimentului de apartenenţă la comunitatea naţională îi revine rolul hotărâtor sau chiar
determinant. În dezvoltarea acestei memorii naţionale, instituţia serviciului militar obligatoriu a
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acţionat ca un factor de educaţie prin modul de organizare a instrucţiei, care a cuprins alături de
exerciţiile fizice şi prin rolul pe care şi l-a asumat, de a îi învăţa a scrie şi a citi pe recruţii care nu
urmaseră şcoala primară. Vom sublinia că unele realităţi din jumătatea a doua a secolului al XIXlea din România nu şi-au pierdut actualitatea referitor la Republica Moldova de la începutul
secolului XXI, dată fiind situația descrisă la capitolul ce ține de recrutare.
Vom menţiona că instituţia serviciului militar obligatoriu acţionează ca un factor educativ,
în spirit civic-naţional, asupra celor care au activat în cadrul structurilor sale, funcţionând, astfel,
ca un instrument de socializare. Deşi după autodestrămarea Uniunii Sovietice şi sfârşitul războiului
rece, importanţa serviciului militar este determinată şi de alte funcţii ale armatei – participarea la
punerea în operă a altor politici publice: politica externă, securitatea internă, securitatea civilă,
sănătatea publică, protecţia mediului. Totodată, funcţiile serviciului militar îndeplinite în societate
rămân a fi un factor determinant al misiunilor armatei. Astfel, atât literatura de specialitate, cât şi
datele oferite de sondajul de opinie realizat de către Ph. Manigart şi intitulat „Opinia publică şi
Apărarea Europei” [166], denotă că instituţia militară şi serviciul militar ca parte indispensabilă
au menirea de a exercita mai multe obiective, după cum urmează:
- de a pregăti tinerii pentru viaţă, obişnuindu-i cu disciplina, ordinea: efectuând serviciul militar,
ei învaţă să se conformeze liber, voluntar şi conştient unui set de norme şi reguli specifice activităţii
şi vieţii militare, dar cu urmări pozitive pentru conduita lor viitoare. Însuşindu-şi aceste norme şi
reguli, tinerii militari asimilează premisele unor valori acceptate social, pe baza cărora îşi formează
şi îşi consolidează un comportament în consens cu modelul reclamat de societate. Obedienţa,
înţeleasă ca supunere conştientă şi voluntară a tinerilor faţă de normele şi regulile vieţii şi activităţii
militare, răspunde nevoii sociale de conduită ordonată şi disciplinată, dar şi exigenţelor diviziunii
sociale a muncii. Odată interiorizat, un mod de comportament se va regăsi şi în conduita tânărului
după încheierea serviciului militar;
- de a transmite tinerilor valorile tradiţionale ale poporului său: activităţile instructiv-educative la
care tinerii iau parte pe timpul serviciului militar şi misiunile de luptă îndeplinite pe diferite teatre
de operaţiuni, îi ajută să asimileze şi să interiorizeze valorile tradiţionale: cinstea, onoarea, mândria
de a fi cetăţean al statului său, dreptatea, disciplina, loialitatea, răspunderea. În acest mod tinerii
îşi formează/întăresc convingerile privind succesul în viaţă, în profesie, afişând o conduită socială;
- de a contribui la socializarea şi maturizarea tinerilor: procesul de socializare pe care tinerii l-au
început în familie, urmează în şcoală (socializare primară), este continuat în armată, unde învaţă,
interiorizează şi integrează în structura personalităţii elemente socioculturale esenţiale, pe baza
cărora să poată acţiona coerent în cadrul societăţii.
Aceste elemente socioculturale nu se dovedesc a fi altceva decât sisteme de necesităţi şi
aspiraţii, adică un complex de obiective actuale/viitoare spre care acţiunea umană individuală sau
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colectivă urmează să se îndrepte, modele de acţiune/comportament pentru realizarea anumitor
obiective. Altfel spus, tinerii intră adecvat în rolul de militar şi îndeplinesc cerinţele care derivă
din statutul de membri ai unei structuri militare. În acest cadru, tinerii învaţă să rezolve o serie de
sarcini diverse ca natură şi conţinut în mod independent şi/sau în grup, formându-şi deprinderi,
priceperi şi abilităţi să deservească tehnica de luptă şi să folosească armamentul din dotare, să
soluţioneze probleme de ordin administrativ-gospodăresc, să acorde primul ajutor în situaţiile de
criză, să se orienteze adecvat în condiţii de stres, îşi dezvoltă rezistenţa fizică şi psihică;
- de a ajuta la integrarea tinerilor în societate: „integrarea socială reprezintă principiul activ şi, în
acelaşi timp, o dimensiune esenţială a socializării prin intermediul căreia are loc asimilarea şi
transmiterea reciprocă a unor valori cu scopul de a spori gradul de eficienţă şi coeziune socială a
grupurilor sociale” [167, p.235]. Pe durata serviciului militar tinerii asimilează valori (specifice
mediului militar, dar şi comune oricărei societăţi democratice), norme şi reguli care le vor modela
comportamentul din punct de vedere psihosocial (consens, conformitate, solidaritate, eficacitate,
tradiţii) şi profesional. Aceste acumulări le permit la trecerea în rezervă o integrare mai facilă în
mediul social civil. Datorită cunoştinţelor acumulate, deprinderilor formate, tinerii la terminarea
stagiului militar vor şti/putea să se comporte potrivit normelor şi valorilor acceptate de societate,
având o conduită disciplinată, fiind ordonaţi şi loiali, cinstiţi şi responsabili, constituind premise
serioase ale integrării în grupul de muncă, în special, dar şi în alte grupuri (prieteni, vecini) [168,
p.9-10]. Exercitarea acestor funcţii sociale acţionează asupra conţinutului calitativ al misiunii
armatei de apărare a teritoriului naţional, suveranităţii şi independenţei. Dacă tinerii militari sunt
formaţi şi educaţi potrivit exigenţelor funcţiilor sociale, vor fi în măsură să execute toate sarcinile
primite pe coordonata apărării ţării. Serviciul militar, abordat ca experienţă de viaţă, continuă să
aibă o contribuţie importantă la formarea percepţiei sociale a populaţiei asupra rolului, utilităţii şi
legitimităţii armatei în societate. În această bază subliniem că atitudinea populaţiei faţă de armată
şi serviciul militar constituie un alt factor social cu rol determinant al misiunilor armatei.
În literatura de specialitate armata este apreciată ca fiind cea care garantează şi, totodată,
simbolizează unitatea ţării, tradiţiile ei. Prin urmare, armata ca o instituţie a statului este valorizată
pozitiv de majoritatea populaţiei: conform rezultatelor sondajului de opinie organizat de Institutul
de Politici Publice în aprilie 2014, 42 % din populaţie avea încredere în instituţia armatei [169,
p.109]. Pentru a face comparaţie trebuie de menţionat că 85% au încredere în biserică, iar numai
22% în justiţie şi 31% în poliţie. Tendinţa stabilă de 42% a încrederii în armata s-a păstrat şi pentru
anul 2015 [170, p. 101]. Vom sesiza însă că încrederea societăţii în armată în aprilie 2016 a fost
de 33%, iar în octombrie - 30% [171]. Considerăm că la această scădere a încrederii au influenţat
mai mulţi factori, printre care: declaraţiile politice a conducătorului instituţiei şi lupta politică cu
oponenţii săi în mass-media; conflictul între ministrul Apărării şi Şeful Marelui Stat Major şi
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folosirea mass-media pentru acuzaţii; demisia viceministrului Apărării cu reflecţii în mass-media;
învinuirile aduse armatei de către unii politicieni cu privire la gestionarea patrimoniului armatei.
În această aserţiune, imaginea armatei a scăzut nu datorită militarului de rând şi acţiunilor lui, ci a
unor acţiuni/inacţiuni ale conducerii Ministerului Apărării şi Armatei Naţionale. Vom nota că în
2016 a fost cel mai mare buget militar din istoria independenței – 581 milioane lei [172]. Notăm
că nu doar mărimea bugetului militar influenţează la formarea imaginii armatei în societate, rolul
decisiv revine și politicilor promovate de conducerea Ministerului Apărării şi a Armatei Naţionale,
iar această lecţie urmând să fie însuşită.
Insistăm asupra faptului că pentru unii profesia militară poate însemna carieră pe termen
lung sau pe viaţă, iar pentru alţii - o perioadă de activitate mai scurtă, urmată de o carieră civilă în
care abilităţile şi calificările deprinse în Armata Naţională vor asigura succesul şi integrarea în cele
mai diferite domenii de activitate [173]. Totuşi în societăţile contemporane, iar Republica Moldova
nu este o excepţie, efectuarea serviciului militar nu prezintă interes deosebit şi tinerii nu se grăbesc
să profite de oportunităţile unui mediu de muncă dinamic, organizat şi competitiv. Astfel, este
important de evaluat factorii care influenţează rolul şi locul serviciului militar în societate, pentru
a spori atractivitatea şi prestigiul acestuia. În acest sens vom atrage atenţia asupra următorilor
factori: organizarea structurală a Armatei Naţionale este influenţată de particularităţile culturalistorice şi ţine cont de ideologia politică a statului; gradul de sensibilizare a populaţiei faţă de
instituţia serviciului militar poate fi determinat de media, iar liderii militari trebuie să fie conştienţi
de această percepţie şi să depună eforturi pentru ca să evolueze în pas cu atitudinile sociale;
atitudinea populaţiei privind serviciul militar variază cu diferită frecvenţă, deseori în funcţie de
percepţia unui pericol militar; ideea că nu mai există inamici sau pericole militare tradiţionale
generează o anumită indiferenţă privind problemele ce ţin de eficacitatea şi capacitatea militară;
predominarea sentimentului natural de securitate determină ignorarea de societate a detaliilor cu
privire la politica de apărare naţională şi direcţiilor strategice ale statului; existenţa entităţilor ce
se consideră „popor nemilitar” [174, p.1]; percepţia societăţii cu privire la valorile instituţiei
serviciului militar variază, nu în ultimul rând, în funcţie de caracterul particular al culturii militare.
Nu este mai puțin adevărat că unele voci se opun serviciului militar datorită puterii de a modela şi
influenţa gândirea cetăţenilor, atrăgând atenţia asupra faptului că uneori guvernele pot manipula
populaţia şi crea confuzii cu privire la diferenţa dintre loialitatea care trebuie să fie manifestată de
oameni faţă de ţara natală şi loialitatea exprimată faţă de un partid sau de un lider politic. În același
timp, uneori, personalul militar consideră că serviciul militar obligatoriu folosit ca „şcoală” pentru
cetăţeni diminuează misiunea primară a armatei de a apăra ţara. În mod similar, mulţi oameni care
au efectuat serviciul militar obligatoriu, consideră că sunt fără folos lunile în intervalul cărora au
desfăşurat diferite activităţi militare inutile, departe de casă, punând la îndoială valorile cetăţeniei,
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datorită modului cum au suportat tratamentul dur şi nejustificat, deseori întâlnit în viaţa militară.
Datorită acestor motive, grupuri de cetăţeni şi politicieni din multe ţări au cerut ca în rândul forţelor
armate să se înroleze ca voluntari doar soldaţi profesionişti. În Statele Unite ale Americii şi în
majoritatea ţărilor europene armata este alcătuită în totalitate din voluntari. Cele mai multe ţări în
care serviciul naţional militar este obligatoriu oferă opţiuni celor care refuză efectuarea din motive
morale, religioase sau din cauza unor probleme de sănătate. În Republica Moldova, în acest sens,
este organizat serviciul civil, despre care am menţionat anterior. În Statele Unite ale Americii,
Corporaţia pentru Serviciul Naţional şi Comunitar sponsorizează constant servicii comunitare pe
care cetăţenii le realizează: 70.000 de americani cu vârsta împlinită de 17 ani sau mai mult participă
anual în programul „Americorps”, program special pentru a satisface necesităţile în educaţie,
mediul înconjurător, siguranţă publică, securitatea spaţiului privat. Participanţii la „Americorps”
primesc burse academice în schimbul implicării active timp de un an [175], reprezentanţii fiind
prezenți, inclusiv, în Republica Moldova în diferite proiecte.
Persoanele care susţin serviciul naţional obligatoriu argumentează, noi suntem de acord cu
ei, că acesta poate contribui la creşterea devotamentului cetăţenilor faţă de ţară şi a responsabilităţii
faţă de cei din jur. În opinia lor, serviciul naţional scoate în evidenţă cetăţeni cu diferite moduri de
viaţă şi din diferite părţi ale ţării, evidenţiază experienţele pozitive şi oportunităţile care contribuie
la creşterea mobilităţii în societate. Susţinătorii subliniază că serviciul naţional ajută oamenii să-şi
cultive stima de sine, dezvoltă abilităţi de muncă şi îi învaţă ce înseamnă responsabilitatea civică.
În acelaşi timp, serviciul naţional oferă o însemnată cantitate de forţă de muncă, pentru rezolvarea
unor probleme naţionale, dar şi ca ajutor în situaţii de urgenţă.
Maniera în care democraţiile dezvoltă sau menţin sentimentul unităţii naţionale, al coeziunii
sociale şi satisfac nevoile cetăţenilor reprezintă întrebări majore, deopotrivă pentru guvernanţi şi
populaţie. Dacă serviciul naţional obligatoriu, civil sau militar, reprezintă un instrument util sau
nu, este un subiect de deliberare atât pentru cetăţeni, cât şi pentru politicieni. Trebuie să privim
acest subiect pentru Republica Moldova sub aspectul neutralităţii permanente autoproclamate în
Constituţie, iar neutralitatea, precum am demonstrat, presupune că statul va avea şi va dezvolta
propria capacitate de apărare: în acest aspect dezvoltarea valorii sociale a serviciului militar devine
o prioritate a politicienilor.
Prin urmare, un loc aparte în activitatea de apărare pentru Republica Moldova ca stat neutru
îl ocupă acţiunile ce țin de consolidarea potenţialului social şi moral. Potenţialul social înglobează
totalitatea relaţiilor dintre păturile sociale, partidele politice şi organizaţiile nonguvernamentale
din societate. Aceste raporturi cimentează durabilitatea statului şi determină potenţialul moral psihologic al apărării naționale, pregătirea poporului şi armatei pentru apărarea Patriei, serviciul
militar obligatoriu creând legătura importantă care uneşte poporul şi armata. Vom menţiona, din
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acest punct de vedere, că în majoritatea statelor neutre din Europa este păstrat serviciul militar
obligatoriu, Republica Moldova nu poate fi excepţie, iar în societate domină o atitudine favorabilă
pentru păstrarea acestui tip de serviciu. Cu toate că am remarcat scăderea încrederii societăţii faţă
de armată în anul 2016, considerăm că opțiunea faţă de necesitatea serviciului militar este încă una
pozitivă. Astfel, sondajul de opinie „Rolul tradiţiilor militare în educaţia conştiinţei naţionale”
efectuat de către Academia de Poliție „Ştefan cel Mare” demonstrează că aproape 83% dintre cei
intervievaţi consideră necesară obligativitatea serviciului militar pentru bărbaţi, 14% au răspuns
„nu” şi 3% „nu ştiu”. La întrebarea „Are viitor un stat dacă nu are armată?” circa 75% au răspuns
„nu”, 22% „nu ştiu” şi doar 3% au răspuns „da” [176]. Din rezultatele sondajului conchidem că
societatea susţine Armata Naţională şi serviciul militar obligatoriu. Menţinerea acestei convingeri
prin reformele desfăşurate în armată, astfel ca ea să corespundă standardelor contemporane, iar
serviciul militar să fie o adevărată şcoală a bărbaţilor, urmează să devină un obiectiv al statului.
Promovarea imaginii pozitive a armatei în societate este o prioritate a statului, cu predilecţie
în condiţiile în care războiul informaţional devine armă şi formă de luptă neconvenţională, una din
ţintele căruia este armata-serviciul militar-militarul. Din cele consemnate, după exemplul altor
armate, considerăm crearea în cadrul Ministerului Apărării a unei structuri speciale „Oficiul de
presă” ca fiind indispensabilă, care urmează să facă faţă acestor provocări.
Potenţialul de bază al serviciului militar este reprezentat de cetăţenii care se înrolează pentru
îndeplinirea lui. Însă nu fiecare persoană poate fi înrolată în serviciul militar, prin urmare, nu
fiecare persoană poate fi implicată în relaţii de serviciu militare, dat fiind că sunt necesare anumite
condiţii pe care ne propunem să le examinăm. Condiţiile de încadrare în serviciul public sunt
circumstanţele reale cu semnificaţie juridică, exclusiv în cazul prezenţei lor, generând relaţii de
serviciu militare. Existenţa circumstanţelor necesare reprezintă premisa apariţiei relaţiilor de
serviciu militare, iar însăşi relaţia apare în cazul survenirii faptei juridice care ţine de începutul
serviciului militar. Însă, în afara respectării condiţiilor de înrolare şi încadrare în serviciul militar,
este necesar temeiul de apariţie a relaţiilor de serviciu militare, care, de asemenea, prezintă fapte
juridice prevăzute de lege. Existenţa temeiurilor de apariţie a relaţiilor de serviciu militare stipulate
de lege reprezintă garanţia juridică importantă, care determină pe de o parte, realizarea dreptului
constituţional la muncă prin încadrarea în serviciul militar prin contract, pe de alta, obligativitatea
juridică a cetăţenilor privind încorporarea în serviciul militar în termen. În ordinea reliefată de idei,
apariţia relaţiilor de serviciu militare este legală doar în caz dacă simultan există trei circumstanţe
ale apariţiei lor: temeiurile indicate în lege; ordinea normativă stabilită; actul juridic de care ţine
parţial relaţiile juridice de serviciu militare.
Pe de o parte, temei privind apariţia relaţiilor de serviciu militare sunt circumstanţele juridice
concrete prin care legiuitorul prevede survenirea consecinţelor juridice în formă de încorporare
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sau încadrare în serviciul militar, iar pe de altă parte, condiţiile de încorporare sau încadrare în
serviciul militar reprezintă circumstanţele juridice care se produc în rol de premise privind apariţia
relaţiilor de serviciu militare. Încorporarea sau încadrarea în serviciul militar reprezintă un element
juridic complex, un sistem de fapte juridice necesare pentru survenirea consecinţelor juridice de
apariţie a relaţiilor de serviciu militare.
Potrivit opiniei noastre, prin condiţii ale apariţiei relaţiilor de serviciu militare subînţelegem
cerinţele juridice faţă de persoana încorporată sau care se încadrează în serviciul militar. Astfel de
condiţii presupun cetăţenia; atingerea vârstei de încorporare; aptitudinea potrivit stării sănătăţii;
calităţile profesional-psihologice; nivelul de instruire, pregătirea profesională şi fizică. Fiecare
dintre aceste condiţii reprezintă probleme politico-juridice care necesită a fi cercetate. Condiţiile
enumerate, cu excepţia nivelului de instruire, pregătirea profesională şi cea fizică, sunt comune
atât pentru persoanele care se încadrează în serviciul militar prin contract, cât şi pentru persoanele
încorporate în serviciul militar în termen, însă există şi deosebiri esenţiale, asupra cărora ne vom
opri mai detaliat.
1. Cetăţenia ca o condiţie obligatorie pentru îndeplinirea serviciului militar n-a existat întotdeauna
şi în toate armatele. Astfel, cetăţenii străini nu dispun de posibilitate să execute serviciul militar în
Republica Moldova. Legislaţia naţională prevede obligativitatea cu privire la apărarea Patriei,
obligaţiunea militară, inclusiv obligativitatea privind îndeplinirea serviciului în termen şi dreptul
la încadrarea în serviciul militar prin contract doar pentru cetăţenii Republicii Moldova. Totodată,
în termen de trei zile din momentul dobândirii cetăţeniei altui stat, militarul prin contract este
obligat să înainteze raportul de eliberare din serviciul militar [118]. Acceptându-se în Republica
Moldova dubla cetăţenie, legislaţia a ocupat o poziţie mai puțin precisă cu privire la îndeplinirea
serviciului militar de către cetăţenii străini, persoane cu cetăţenie dublă sau persoane fără cetăţenie,
situaţie care nu este pe deplin argumentată, deoarece fiind o variantă a cetăţeniei, obligaţiunea de
apărare a Patriei reprezintă o parte inalienabilă a noţiunii de cetăţenie. Însă Curtea Constituțională
deja s-a pronunțat cu privire la compatibilitatea dublei cetățenii și serviciului militar prin contract.
În prezent, de exemplu, în cadrul Forţelor Armate ale SUA pot fi încorporaţi atât cetăţeni
americani, cât şi cetăţenii străini, care au obţinut permisiunea oficială de a locui în această ţară. O
situaţie similară descoperim în armata ucraineană, legislaţia permiţând înrolarea cetăţenilor străini
în componenţa Forţelor Armate ale Ucrainei. Astfel, la începutul anului 2016, o unitate formată
din cetăţeni ai Georgiei a fost inclusă în componenţa unui batalion al Forţelor Armate ale Ucrainei
[177]. Semnificativ este că cetăţenii Republicii Moldova care, de asemenea, au altă cetăţenie, nu
pot fi limitaţi în drepturi şi nu au dreptul să se eschiveze de la îndeplinirea obligaţiunilor sau să fie
scutiţi de răspundere care rezumă din cetăţenia Republicii Moldova. Cetăţenii Republicii Moldova
cu cetăţenie dublă trebuie să exercite obligaţiunea de apărare a Patriei încredinţată acestora,
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inclusiv sub formă de obligativitate militară, în mod egal cu toţi cetăţenii Republicii Moldova. Am
putea afirma că trebuie de recunoscut dreptul egal al acestor cetăţeni cu al celorlalţi cetăţeni ai
Republicii Moldova de a se încadra în serviciul militar prin contract. Totodată, chestiunile privind
îndeplinirea serviciului militar exclusiv de cetăţenii ţării sale se soluţionează de către fiecare stat
de sine stătător, în funcţie de situaţia sa politică şi social-economică într-o anumită perioadă.
2. Atingerea unei vârste anumite reprezintă o circumstanţă (eveniment) reală pe care se bazează
dreptul statului de a cere de la cetăţean acţiuni orientate spre executarea obligaţiunilor militare în
formă de îndeplinire a serviciului militar în termen. Totodată, atingerea unei astfel de vârste în
cazul prezenţei altor condiţii acordă cetăţeanului dreptul de a se încadra în serviciul militar prin
contract, inclusiv când el deja a îndeplinit serviciul militar în termen. Însă în cazul când cetăţeanul
nu atinge vârsta stabilită sau deja a depăşit-o, el nu poate fi înrolat în serviciul militar în termen ca
iniţiativă a statului şi nici prin contract ca formă benevolă.
Cerinţa privind atingerea vârstei pentru încorporarea în serviciul militar ţine de sarcinile
fizice şi psihologice, iar uneori şi de necesitatea aplicării unor cunoştinţe şi deprinderi speciale. În
Republica Moldova vârsta de încorporare este de 18-27 ani, iar decizia cu privire la încorporarea
cetăţeanului poate fi luată doar după atingerea vârstei de 18 ani, fiind în concordanţă cu rigorile
internaţionale şi tradiţiile europene. Însă primul contract privind îndeplinirea serviciului militar
poate fi încheiat de către cetăţeni de la 18 până la 40 de ani. În conformitate cu Regulamentul de
admitere în instituţiile de învăţământ militar, cetăţeanul care nu a fost înrolat în serviciul militar
are dreptul de a se înmatricula în instituţiile de învăţământ de la 18 ani până la 23 de ani [25]. În
acest sens, vârsta cetăţeanului reprezintă o premisă necesară privind apariţia relaţiilor de serviciu
militare. La stabilirea vârstei de încorporare se ţine cont de interesele naţionale în sfera apărării şi
securităţii, structurilor abilitate şi ale cetăţenilor care reprezintă executanţii de bază ai sarcinilor în
domeniu.
3. În strânsă legătură cu vârsta militarilor se află şi problemele privind aptitudinea pentru serviciul
militar potrivit stării sănătăţii şi stării fizice, fiind condiţii obligatorii de încorporare în serviciul
militar în termen şi de încadrare benevolă prin contract, stipulate în legislaţia tuturor statelor fără
excepţie. Cerinţa indicată urmărește drept obiectiv de a recruta în armată persoane sănătoase, apte
de luptă, dat fiind că armata are nevoie de oameni sănătoşi şi puternici, poziţie care, potrivit
caracterului evident şi incontestabil, nu necesită nici-o argumentare. Astfel, cetăţeanul fiind luat
în evidenţă militară, este supus unui examen medical de către medicii-specialişti. În cazul că se
dovedeşte a fi dificil sau imposibil de a obţine pe loc concluzia medicală competentă privind
aptitudinea cetăţeanului faţă de serviciul militar, comisia abilitată cu sarcina de a lua în evidenţă
militară cetăţeanul poate să îl îndrepte la examinarea ambulatorie sau staţionară într-o instituţie
medicală raională. O astfel de prevedere a fost introdusă oportun, deoarece statistica demonstrează
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dinamica negativă a stării sănătăţii tinerilor la încorporarea în serviciul militar, indicele aptitudinii
cetăţenilor pentru serviciul militar fiind unul tot mai negativ [178, p.15]. Modul de organizare a
examenului medical este detaliat în Hotărârea Guvernului nr. 897 din 23 iulie 2003 cu privire la
aprobarea Regulamentului privind expertiza medico-militară în Forţele Armate ale Republicii
Moldova. Potrivit convingerii noastre, Republica Moldova nu poate accepta reducerea cerinţelor
faţă de aptitudinea pentru serviciul militar conform stării sănătăţii, ci să întreprindă toate măsurile
pentru a îmbunătăţi starea sănătăţii populaţiei și a generaţiei tinere.
4. Cetăţenii încorporaţi în serviciul militar în termen sau angajaţi prin contract trebuie obligator să
corespundă unor calităţi moral-psihologice adecvate, fapt care ar duce la completarea Forţelor
Armate cu persoane cărora li se poate încredinţa arma şi pregătite să-şi îndeplinească obligaţiunea
constituţională de apărare a Patriei. Legislaţia prevede doar o singură restricţie la încorporarea în
serviciul militar cu referire la factorul moral-psihologic: astfel, nu sunt pasibili de încorporare în
serviciul militar persoanele care ispăşesc pedeapsa penală, precum şi persoanele împotriva cărora
au fost deschise dosare penale examinate în judecată. Legislaţia în vigoare reglementează suficient
problemele neîncorporării cetăţenilor în serviciul militar potrivit calităţilor moral-psihologice,
actele de evidenţă militară trebuie în mod imperios să conţină date privind existenţa sau lipsa
antecedentelor penale şi intentarea sau suspendarea dosarului penal. Reieşind din cele expuse, vom
menţiona că persoanele care au fost judecate penal nu pot fi încorporate în serviciul militar în
termen şi în serviciul militar prin contract.
5. Cetăţenii angajaţi în serviciul militar prin contract trebuie să corespundă cerinţelor profesionalpsihologice, această exigenţă fiind condiţionată de înzestrarea armatei cu tehnică de luptă care
necesită aptitudini deosebite de exploatare şi predispunerea psihologică a unei persoane concrete.
Măsurile de selectare profesional-psihologică se efectuează de către specialişti responsabili de
selectarea cadrelor potrivit calităţilor profesional-psihologice. În procesul de selectare se apreciază
nivelul dezvoltării intelectuale, gradul de pregătire psihologică pentru a îndeplini serviciul militar,
viteza de gândire, comunicabilitate, alte calităţi profesionale ale cetăţenilor testaţi. Corespunderea
profesională se determină după funcţia militară concretă care va fi suplinită de către cetăţean.
6. Cenzul de învăţământ general şi nivelul pregătirii profesionale sunt cerinţe înaintate cetăţenilor
care doresc să se angajeze în serviciul militar prin contract. Legislaţia în vigoare nu prevede nici
o condiţie privind censul de învăţământ sau nivelul de pregătire profesională pentru persoanele
încorporate în serviciul militar în termen, deoarece, conform Constituţiei Republicii Moldova,
învăţământul general este obligatoriu, adică toţi tinerii care au atins vârsta încorporării trebuie să
posede studii generale incomplete (complete) sau profesionale. Aceste studii asigură posibilitatea
ca în termeni stabiliţi tinerii să însuşească o specialitate militară, reprezentând o posibilitate reală
pentru a avea acces mai larg la piața muncii.
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Candidaţii la funcţii militare, pentru care sunt prevăzute de state funcţii militare de ofiţeri,
trebuie să aibă studii superioare profesionale obţinute în instituţiile de învăţământ superior civile,
înrudite cu specialitatea militară aleasă. Candidaţii la funcţiile militare pentru care sunt prevăzute
de state gradele militare de subofiţeri trebuie să aibă studii superioare/studii medii de specialitate,
obţinute în instituţiile de învăţământ superior sau medii, înrudite cu specialităţile militare, studii
medii speciale sau primare obţinute în colegii sau la cursuri de plutonieri. Funcţiile militare prin
contract pentru care sunt prevăzute de state gradele militare de soldaţi şi sergenţi se completează
cu persoane cu studii superioare, medii de cultură generală sau medii de specialitate, iar persoanele
care nu au studii medii (complete) de învăţământ general şi pregătire profesională, însă au un nivel
înalt de dezvoltare intelectuală, pot fi angajaţi în serviciul militar prin contract, la funcţii de soldaţi
care nu necesită pregătire îndelungată.
Astfel, cerinţele înaintate faţă de cetăţeni, fie încorporaţi în serviciul militar în termen, fie
angajaţi prin contract, reprezintă premisele necesare ale apariţiei relaţiilor de serviciu militare. Însă
după cum a fost menţionat anterior, pentru apariţia acestora este necesară survenirea unor fapte
juridice care formează o structură complexă, dar fiind diferite pentru cetăţenii înrolaţi în serviciul
militar în termen şi cetăţenii angajaţi prin contract. Încorporarea cetăţenilor în serviciul militar în
termen se efectuează în baza Decretului Preşedintelui Republicii Moldova. Acesta reprezintă un
act public de drept şi determină obligativitatea de îndeplinire a serviciului militar în termen pentru
persoanele care au atins vârsta de încorporare și deţine rolul de faptă juridică, care, în cumul cu
cerinţele înaintate cetăţenilor încorporaţi în serviciul militar şi cu alte fapte juridice, duce la apariţia
relaţiilor de serviciu militare, având rol de bază juridică.
Considerăm că încorporarea în serviciul militar în termen în baza Decretului Preşedintelui
Republicii Moldova limitează asigurarea continuităţii serviciului militar în unităţile militare şi de
menţinere a nivelului indispensabil de pregătire. În cadrul armatelor europene această prerogativă
revine ministrului Apărării, autorităţilor locale la comanda Ministerului Apărării, prin intermediul
structurilor responsabile [179]. Din acest punct de vedere, legislaţia naţională urmează să ajusteze
cerinţele date, astfel asigurând flexibilitate procesului de încorporare.
Apariţia relaţiilor de serviciu militare, conform legislaţiei Republicii Moldova, se exprimă
prin începerea serviciului militar, odată cu care cetăţeanul devine militar cu statut juridic specific
sie, căpătând anumite drepturi şi obligaţiuni, asupra sa fiind puse mai multe responsabilităţi. Prin
urmare, începutul relaţiilor de serviciu militare se stabileşte din momentul asumării de cetăţeni a
obligaţiunilor generale şi obţinerea drepturilor de militar. În volum deplin apar odată cu trecerea
persoanei în tabelele unităţii/subunităţii militare, cu depunerea Jurământului militar, numirea în
funcţie militară. Alt fundament necesar al apariţiei relaţiilor de serviciu militare, potrivit legislaţiei
Republicii Moldova, îl reprezintă acordul liber, mai precis, contractul de încadrare în serviciul
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militar. În raport cu cetăţenii care au ales serviciul militar în calitate de profesie, relaţiile dintre
părţi se reglementează, de regulă, prin contracte de îndeplinire a serviciului militar. Contractele
prevăd termenele serviciului militar, drepturile, obligaţiunile de bază ale părţilor şi garanţiile care
survin după încheierea serviciului militar. Apariţia relaţiilor se exercită prin intrarea în vigoare a
contractului, adus la cunoştinţă prin ordinul conducerii militare. Contractele sunt de durată medie
(de la 3 până la 5 ani) pentru efectivul de soldaţi şi sergenţi, fie de durata lungă (mai mult de 5 ani)
pentru efectivul de subofiţeri şi ofiţeri. Părţile contractului de îndeplinire a serviciului militar sunt,
pe de o parte, Ministerul Apărării sau altă structură a puterii executive, în cadrul căreia, conform
legislației, este prevăzut serviciul militar, iar pe de alta, cetăţeanul care se încadrează în serviciul
militar prin contract.
Contractul de îndeplinire a serviciului militar comportă un caracter administrativ-juridic,
reprezentând o înţelegere exprimată printr-un act bilateral elaborat în urma coordonării voinţei a
două părţi, care stabilesc drepturi şi obligaţiuni reciproce ale participanţilor. Însă apariţia relaţiilor
de serviciu militare nu ţine exclusiv de contractul de îndeplinire a serviciului militar, ci de emiterea
actului administrativ cu privire la intrarea în vigoare a acestuia. Contractul reprezentând doar una
dintre faptele juridice care, prin cumul, alcătuiesc componenţa reală a apariţiei relaţiilor de drept
a serviciului militar. Legislaţia naţională nu prevede condiţii explicite care ar alcătui contractul de
îndeplinire a serviciului militar şi după încadrarea în serviciul militar prin contract. Militarului nu
i se interzice să se dezică în mod unilateral de îndeplinirea obligaţiunilor serviciului militar, să
întrerupă benevol contractul, dar totodată, nu poate să transfere responsabilităţile pe instituţie
pentru îndeplinirea angajamentelor asumate. Acest moment favorizează un flux sporit al militarilor
prin contract, fapt care scade din capacităţile de luptă ale unităţilor militare. Astfel, în sondajul
efectuat în Armata Naţională în anul 2012, la întrebarea: „Ce intenţionaţi să faceţi în viitor?” numai
66,7 procente din subofiţeri şi 64,9 procente din ofiţeri s-au arătat disponibili să rămână în serviciul
militar în Armata Naţională. Vom conchide că situaţia este alarmantă, deoarece fluctuaţia de
personal profesionist la categoria de ofiţeri/subofiţeri în Armata Naţională reprezintă aproape 35
de procente, având impact asupra relaţiilor militare de serviciu [180]. Relaţiile de serviciu militare
se schimbă în procesul îndeplinirii acestuia şi se exprimă prin modificarea situaţiei de serviciu
(numirea, eliberarea sau înlăturarea din funcţie, retragerea, retrogradarea şi restabilirea în grade
militare). Schimbarea relaţiilor vizează îndeplinirea serviciului militar, prin care să subînţelegem
schimbarea situaţiei de serviciu a militarului, condiţionată de fapte juridice în perioada îndeplinirii
serviciului militar.
În relaţiile de serviciu militare este necesar de a distinge două aspecte: apariţia şi punerea pe
seama militarului a obligaţiunilor militare. Iniţierea relaţiilor de serviciu militare este fondată pe
lege şi pe manifestarea liberă a voinţei, în timp ce încredinţarea funcţiei militarului întotdeauna se
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reglementează în conformitate cu actul administrativ unilateral, fiind edificat pe lege şi emis de
factorul decizional în numele statului. Menţionăm că funcţia determină cerinţa înaintată faţă de
om, care pretinde ocuparea acestei funcţii sau care deja o deţine, oferindu-i un complex de drepturi
şi obligaţiuni atât de serviciu, cât şi personale. Funcţia este un element al structurii organizaţionale
a autorităţii, condiţionată şi stipulată în actele oficiale (statele de personal, schemele salariilor de
funcţie), acordată funcţionarului public în scopul realizării obligaţiunilor de serviciu. Funcţia este
o celulă simplă a aparatului de stat, destinată unui funcţionar, determinându-i locul şi rolul, cercul
stabil de obligaţiuni puse în seama acestui funcţionar. Cu ajutorul funcţiei se asigură personificarea
funcţiilor şi obligaţiunilor legale, statutul juridic al funcţionarului,inclusiv drepturile, obligaţiunile,
restricţiile, interdicţiile şi responsabilitatea, diferenţierea clară a muncii în cadrul aparatului şi
individualizarea responsabilităţilor. Insistăm asupra unui adevăr incontestabil, chia dacă mai mult
sau mai puțin practicat în Republica Moldova, că prin clasificarea funcţiilor se contribuie direct la
profesionalizarea aparatului de stat şi ridicarea nivelului de competenţă a funcţionarilor, motivând
acumularea cunoştinţelor şi a deprinderilor de serviciu, îndeplinirea unor munci, obţinerea unui
anumit post în ierarhia de serviciu şi căpătarea unor drepturi fie de serviciu, fie personale. Funcţia
militară determină caracterul obligaţiunilor de serviciu îndeplinite de militari în sfera apărării şi
securităţii. Noţiunea de funcţie militară înregimentează celelalte noţiuni, care se referă la serviciul
militar. În general, fiecare funcţie încorporează un complex întreg de obligaţiuni, drepturi şi limite
ale răspunderii, juridic stipulate în diferite acte (instrucţiuni, regulamente cu privire la organele de
conducere, regulamentele militare).
Introducerea funcţiilor în structurile de stat se efectuează prin state de organizare, care conţin
lista subdiviziunilor structurale şi funcţiile. Stabilitatea statelor de organizare şi funcţiilor militare
prezintă factorul cheie al capacităţii de luptă şi al serviciului militar, atractivităţii pentru persoanele
care doresc o carieră militară, încrederii militarilor în realizarea carierei militare ascendente. Acest
element este important la promovarea politicii de cadre de către Ministerul Apărării. Conducerea
instituției, în opinia noastră, urmează să oprească modificările de state frecvente, iar acestea să fie
ulterior parte a proceselor obiective ale Planului de Construcţie şi Dezvoltare a Armatei.Statele de
organizare sunt un element structural al serviciului de stat care prevăd specialităţile necesare pentru
ocuparea funcţiilor stabilite. Însă o structurare mult mai consecventă a funcţiilor se realizează în
cazul organizării serviciului militar. Statele de organizare a unităţii militare este un document care
conţine denumirea, efectivul, structura organizaţională, denumirea subdiviziunilor, cantitatea de
armament şi tehnică militară. În statele unităţii militare pentru fiecare funcţie se indică denumirea,
cărui grad îi corespunde, specialitatea, coeficientul de salarizare a militarilor.
Funcţia militară se caracterizează prin gradul militar corespunzător, specialitatea militară,
mărimea salariului de funcţie a militarilor, existenţa obligaţiunilor funcţionale, cerinţe de calificare
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faţă de militari, nivelul de cunoaştere a actelor normative aplicabile în îndeplinirea obligaţiunilor
funcţionale. Legislaţia prevede că schimbarea funcţiilor la militari se efectuează prin numirea
acestora în aceste funcţii. Însă pentru minimizarea factorului subiectiv, în adoptarea deciziilor de
numire în funcţie se aplică proceduri prealabile de coordonare. Procedura care, de regulă, precede
numirea în funcţie vizează atestarea militarilor. Prin atestare în cadrul sistemului serviciului public
se înţelege verificarea de către stat a calificării profesionale a funcţionarului, în scopul stabilirii
nivelului de pregătire profesională şi corespunderea nivelului funcţiei ocupate, dar şi soluţionarea
problemei privind acordarea gradului de calificare. Atestarea este activitatea în procesul căreia
comisia de atestare în limitele unor proceduri ştiinţific întemeiate, în scopul determinării gradului
de corespundere a specialistului cu funcţia deţinută, efectuează evaluarea calităţilor profesionale,
personale şi morale ale funcţionarului, procesului şi bilanţului activităţii de serviciu a acestuia.
Atestarea militarilor se produce în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire
a serviciului militar în Forţele Armate, fiind determinat expres că reprezintă o condiţie generală
pentru numirea în funcţie. Atestarea nu este o faptă juridică, însă are semnificaţie juridică, deoarece
la numirea în funcţie creează posibilitatea schimbării relaţiei de serviciu militare. Este necesar de
menţionat că actualmente atestarea îndeplineşte un rol redus la numirea militarilor în funcţii, ea nu
prezintă obiectivitate şi este greu de format o politică de cadre eficientă în această bază. În aceste
condiţii, avansarea atât în grade militare, cât şi în funcţii superioare a persoanelor care nu întrunesc
condiţiile promovării este un factor de demoralizare şi de descurajare a militarilor conştiincioşi.
Considerăm că în armată este nevoie de introdus un sistem obiectiv, corect al atestaţiei, edificat pe
tehnologiile moderne şi în care trebuie de exclus factorul uman al aprecierii neloiale.
Actualmente circa 46% din efectivul Armatei Naţionale sunt militari prin contract, aflaţi în
funcţii-cheie, care asigură capacitatea de luptă a armatei, iar gestionarea eficientă a resurselor vine
să consolideze capacitatea dată. Este important să menţionăm că în structura actuală organizatorică
a armatei [181] lipseşte nivelul de formaţiuni militare operative şi operativ-strategice de tip Corp
de Armată şi Armată. Astfel, în Armata Naţională sunt prevăzute numai 7-8 trepte ale funcţiilor
de conducere de la comandant pluton, cea mai mică treaptă, până la şef al Marelui Stat-Major,
Comandant al Armatei Naţionale, fiind cea mai înaltă funcţie militară în Republica Moldova. În
cadrul armatelor majorităţii statelor europene, pentru a trece această ierarhie militară, este nevoie
de la 12 la 14 trepte. Este cert că militarii din conducerea militară superioară a armatelor europene,
inclusiv a vecinilor, pe parcursul carierei militare acumulează cunoştinţe, o practică şi experienţă
mult mai vastă şi profundă decât cei din Armata Naţională. Este de remarcat faptul că în misiunile
internaţionale, la care participă militarii noştri, la numirea în funcţii nu se ţine cont de funcţia
ocupată în Armata Naţională, ci de experienţa şi de funcţiile îndeplinite în diferite misiuni în
componenţa contingentelor militare formate de ţările din Organizația Nord-Atlantică. Conducerea
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Ministerului Apărării urmează să țină cont de acest fapt în conceptul de pregătire a personalului
pentru funcţiile din conducerea Marelui Stat-Major. Un rol deosebit ocupă funcţia de comandant
al marilor unităţi militare şi unităţilor militare, care, spre deosebire din alte state, sunt subordonate
nemijlocit față de Şeful Marelui Stat-Major, Comandant al Armatei Naţionale. Exigenţele impun
necesitatea de a perfecţiona sistemul de selectare, repartizare, pregătire, perfecţionare şi educare a
cadrelor militare, fiind important de a elabora o concepţie a politicii de cadre, care va cuprinde
sarcinile strategice de dezvoltare a Armatei Naţionale pe perioada de reformare [118]. Totodată,
considerăm că personalul din conducerea superioară a Armatei Naţionale, în special Şeful Marelui
Stat-Major, Comandant al Armatei Naţionale, trebuie să aibă grad ştiinţific. Aceasta este posibil
odată cu deschiderea şcolii doctorale în cadrul Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru
cel Bun”. Această exigenţă se regăseşte în majoritatea armatelor europene, iar exemplul elocvent
serveşte România. Considerăm că rolul Academiei Militare şi respectiv, a şcolii doctorale urmează
să crească pentru a răspunde cerinţelor timpului.
Condiţiile juridice de numire în funcţie survin sub formă de premise de numire în funcţie şi
în calitate de cerinţe care trebuie respectate în procesul numirii. Aceste condiţii sunt stipulate în
Regulamentul cu privire la modul de îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate: numirea
în funcţie a militarilor din cadrul efectivului corespunzător; existența accesului la secretul de stat
și la sectetul de serviciu; interzicerea de a îndeplini serviciul militar prin contract de către rude cu
condiţia că pot fi subalterni; instruirea prealabilă şi ridicarea calificării profesionale. Este de notat
că emiterea actului administrativ-individual privind numirea într-o funcţie nouă, transferare sau
detaşare nu generează schimbarea relaţiei de serviciu militare. Momentul schimbării relaţiei de
serviciu militare ţine de eliberarea militarului din funcţie, realizată în baza actului indicat.
Eliberarea din funcţie poate coincide cu preluarea de către militar a unei funcţii noi (spre
exemplu, avansarea în funcţie în cadrul aceleiaşi unităţi militare) însă, de regulă, aspectele date nu
coincid, deoarece, în majoritatea cazurilor, numirile ţin de transferarea la un serviciu nou sau
numirea într-o unitate militară nouă. Eliberarea din funcţie este precedată de predarea dosarelor şi
funcţiei, care se legiferează prin ordinul pe unitatea, instituţia sau organizaţia militară în care
militarul a îndeplinit serviciul militar şi poate avea loc nu doar în legătură cu numirea la funcţia
nouă, ci şi în alte cazuri, care sunt stipulate în legislaţie. Modificarea relaţiei de drept de serviciu
militare ce ţine de schimbarea situaţiei de serviciu a militarului constă din totalitatea faptelor
juridice care au dus la schimbarea obligaţiunilor funcţionale şi drepturilor corespunzătoare. La
schimbarea relaţiei de serviciu militare conduce, de asemenea, acordarea, retragerea şi lipsirea de
gradul militar. Acestea având un caracter dublu: pe de o parte, pot fi rezultat al schimbării situaţiei
de serviciu a militarului (retrogradarea în funcţie, modificarea atribuţiilor disciplinare, pierderea
statutului de militar), pe de alta, vizează schimbarea caracterului drepturilor la înlesniri şi mărimea
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asigurării materiale. Este actuală analiza schimbării relaţiei de serviciu în legătură cu schimbarea
gradului militarilor, denumirea oficial conferită care stabileşte meritele, calificarea într-un anumit
domeniu. Diferite tipuri de grade provin din specificul activităţii de serviciu de stat folosită întrun anumit domeniu. Gradele militare asigură claritate şi precizie atât în relaţiile reciproce, cât şi
de subordonare a militarilor, adică relaţia dintre putere şi subordonaţi. Ele permit oglindirea reală
a vechimii în serviciu, meritele şi poziţia de serviciu a militarului. Menirea gradului militar constă
în faptul că în lipsa relaţiilor de subordonare şi superioritate conform funcţiei, să reglementeze
aspecte de subordonare în situaţie de luptă şi cotidian. Subordonarea militarilor conform gradului
militar reprezintă un mijloc esenţial în menţinerea şi fortificarea disciplinei militare, ordinii şi
organizării. Gradele militare influenţează semnificativ asupra condiţiilor şi ordinii de îndeplinire
a serviciului militar de diferite categorii de militari şi a volumului de drepturi personale de serviciu.
Precizăm că Şeful Marelui Stat-Major, Comandant al Armatei Naţionale deţine, în conformitate
cu statele de organizare, cel mai înalt grad militar în Republica Moldova - gradul de general, care
concentrează cel mai înalt nivel de răspundere: politică, morală, militară, profesională. În război
generalul înseamnă logică impecabilă, analiză rapidă, luciditate, putere de pătrundere, curajul
asumării responsabilităţii şi responsabilitatea curajului, dar mai ales voinţă, respect şi înţelepciune
[182, p.91-92]. Este util de notat că în Republica Moldova nu există un Regulament al funcţiilor
de general, care să conţină cerinţele faţă de candidaţi căror urmează să fie acordat. Considerăm că
un astfel de Regulament este necesar, urmând să fie aprobat prin Decretul Preşedintelui Republicii
Moldova. În comparaţie cu Forţele Armate ale unor ţări străine pe marginea acordării gradelor
militare următoare, în Republica Moldova nu este prevăzută condiţia atestării pozitive a militarilor,
în sensul că indiferent de calitatea îndeplinirii de militari a obligaţiunilor de serviciu şi de nivelul
pregătirii profesionale, se acordă gradul militar, respectându-se două condiţii: expirarea termenului
de aflare în serviciul militar în gradul militar anterior; ocuparea funcţiei corespunzătoare. Conform
legislaţiei în vigoare, gradul militar reglementează relaţiile de subordonare a militarilor, acordarea
a încetat de a îndeplini rolul de stimulare a exercitării obligaţiunilor funcţionale. Această abordare
nu este pe deplin justificată în cazul îndeplinirii serviciului militar, deoarece din perioada iniţială
sistemul de acordare a gradelor militare trebuie să fie unul corect pentru recompensarea meritelor
de serviciu.
Potrivit opiniei noastre, acordarea gradelor militare deopotrivă cu destinaţia lor de bază, în
sensul că reglementează relaţiile de subordonare dintre militari, trebuie folosită pentru stimularea
îndeplinirii adecvate de către militari a obligaţiunilor sale, presupunîndu-se evaluarea anticipată a
activităţii lor de serviciu ca o condiţie obligatorie la acordarea gradului militar următor. Referindune în contextul unor concluzii intermediare de totalizare la relaţia armată - societate civilă, notăm
că aceasta se prezintă ca fiind un factor de bază a stabilităţii naţionale. Relaţia dintre armată și
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societate este de tip special, intrunind numeroase valenţe şi condiţionări. Armata nu este destinată
doar apărării, ci reprezintă şi o instituţie socială, al cărei rol în societate este unul foarte important.
Armata reprezintă o formă de organizare socială ai cărei membri acţionează pe baza relaţiei dintre
normele instituţionalizate şi execuţia rolurilor. Instituţia serviciului militar obligatoriu acţionează
ca punte de legătură dintre armată şi societate, reprezentând un factor educativ, în spirit civicnaţional, funcţionând ca instrument de socializare.
Așadar, în relaţiile de serviciu militare este necesar şi oportun de a distinge două aspecte de
referință: apariţia şi punerea pe seama militarului a obligaţiunilor militare. Astfel, apariţia relaţiilor
de serviciu militare se bazează expres pe acte normative şi manifestarea liberă a voinţei părților,
încredinţarea funcţiei este reglementată conform actului administrativ unilateral fondat pe lege şi
emis de către factorul decizional în numele statului. Prin schimbarea relaţiilor de serviciu militare
se subînţelege schimbarea situaţiei de serviciu a militarilor survenită prin numirea, eliberarea sau
înlăturarea din funcţie, retragerea, retrogradarea şi restabilirea în grade militare. Vom preciza că
însăși schimbarea relaţiilor de serviciu militare vizează îndeplinirea serviciului militar de cetăţean.
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3.2. Încetarea relaţiilor de serviciu militare şi adaptarea militarilor trecuţi în rezervă
la viaţa civilă
Militarul antrenat sau încorporat în serviciul militar îndeplineşte acest serviciu o anumită
perioadă, numit în actele normative serviciu militar. Încetarea serviciului militar atrage după sine
şi încetarea relaţiilor de serviciu militare. Prin încetarea relaţiilor de serviciu militare se subînţelege
încetarea permanentă sau temporară a activităţii militare de serviciu, activităţi care atrag după sine
încetarea îndeplinirii obligaţiilor de serviciu. Însă, în unele cazuri, încetarea îndeplinirii obligaţiilor
de serviciu poate să nu ducă expres la încetarea îndeplinirii obligaţiilor militare sau la anularea
unor drepturi (de exemplu, în timpul aflării militarilor în prizonierat sau internat în spital). Din alt
punct de vedere, nu toate cazurile de încetare a îndeplinirii obligaţiilor militare se soldează cu
încetarea relaţiilor de serviciu militare (spre exemplu, militarul aflat la dispoziţie, are drepturi şi
obligaţiunii generale, cu excepţia celor funcţionale). Din cele expuse, concluzionăm că încetarea
relaţiilor de serviciu militare trebuie să se bazeze pe cazuri concrete (fapte juridice), pe care este
fondată legea şi având suficient temei.
Din punctul nostru de vedere, cel mai eficient criteriu juridic de clasificare a bazei pentru
încetarea relaţiilor de serviciu militare este izvorul apariţiei suportului de încetare a lor. Din acest
punct de vedre, drept bază pentru încetarea relaţiilor de serviciu militare servesc factorii juridici:
1. Evenimente, împrejurări ce nu depind de militar sau de altă persoană cu funcţie de răspundere,
care poate să întrerupă relaţiile de serviciu militare. Astfel, la aceste categorii se atribuie decesul
în timpul îndeplinirii obligaţiilor funcţionale sau din alte motive; recunoaşterea militarului din
punct de vedere juridic pierdut fără urmă; căderea în prizonierat sau ca ostatic.
2. Evenimente obligatorii, ce duc la încetarea relaţiilor de serviciu militare în urma procedurilor
de eliberare din serviciul militar. La acestea se referă împrejurările descrise în Legea cu privire la
statutul militarilor, obligând persoanele cu funcţii de răspundere să-i elibereze din serviciul militar
pe militari şi, astfel, să înceteze cu ei relaţiile de serviciu militare.
Militarii urmează în mod obligatoriu să fie eliberaţi din serviciul militar, fiind o obligaţie a
persoanelor cu funcţii de răspundere, dacă corespund următoarelor criterii: expirarea perioadei de
aflare în serviciul militar în termen sau cu termen redus; atingerea vârstei de aflare în serviciul
militar, efectuat benevol (în bază de contract); expirarea termenului stabilit în contract cu privire
la serviciul militar; în legătură cu exmatricularea din instituţiile de învăţământ militar; din motive
de sănătate: clasarea militarilor de comisia medico-militară drept inapţi pentru serviciul militar,
clasarea militarilor apţi necombatant pentru serviciul militar de comisia medico-militară, în cazul
când nu pot fi folosiţi pentru serviciul militar, din cauza lipsei funcţiilor vacante.
3. Evenimente care întrerup relaţiile de serviciu militare în baza hotărârii instanţei de judecată, în
urma căreia persoana cu funcţie de răspundere este obligată să-l elibereze pe militar din serviciul
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militar prin contract. Această obligaţie apare în baza hotărârii instanţei de judecată, în legătură, fie
cu retragerea gradelor militare, fie cu intrarea în vigoare a hotărârii instanţei de judecată cu privire
la stabilirea pedepsei cu închisoarea.
4. Acţiunile persoanei cu funcţii de răspundere ce are în competenţa sa eliberarea militarului, care
duce la încetarea relaţiilor de serviciu militare.
5. Acţiunile militarului îndreptate spre întreruperea relaţiilor de serviciu militare, la care se referă
eliberarea din iniţiativă proprie a militarului sau acţiunile militarului îndreptate spre încetarea
temporară a relaţiilor militare de serviciu.
6. Acţiuni convenţionale ale persoanelor cu funcţii de răspundere şi ale militarului îndreptate spre
încetarea relaţiilor de serviciu militare, la care se referă eliberarea în urma consensului: eliberarea
militarului din iniţiativă proprie sau transferarea în organele afacerilor interne, organele vamale
sau alte structuri unde este prevăzut serviciul militar sau serviciul special.
Din punct de vedere juridic, relaţiile de serviciu militare se încheie în baza Legii cu privire
la statutul militarilor, care impune persoanele cu funcţii de răspundere să elibereze militarii din
cadrul serviciului militar, încetând relaţiile de serviciu. În asemenea cazuri militarii obligatoriu
urmează să fie eliberaţi din serviciul militar, acest suport motivaţional, de regulă, se exprimă prin
expirarea perioadei sale.
Noţiunea de perioadă are o interpretare dublă, fiind determinată sau o perioadă de timp, sau
un anumit moment. În relaţiile de serviciu militare această noţiune este aplicată în ambele cazuri.
De exemplu, perioada serviciului militar pentru militarii în termen sau cu termen redus se măsoară
în luni, fiind o perioadă stabilă de timp, pe când termenul de începere a serviciului militar ține de
un anumit moment (ziua când cetăţeanul a primit statut de militar). La perioadă, de obicei, se referă
apariţia, schimbarea sau întreruperea relaţiilor de serviciu din punct de vedere juridic. Prin urmare,
perioada serviciului militar reprezintă timpul pe parcursul căruia acţionează relaţiile de serviciu
militare din punct de vedere juridic. Reiterăm că pentru militarii în termen durata serviciului militar
este stabilită 12 luni, iar 3 luni pentru militarii care îndeplinesc serviciul militar cu termen redus
[25]. Durata serviciului militar pentru militarii prin contract este stabilită în contract. Vom atrage
atenţia că perioada serviciului militar de 12 luni se încadrează în practica ţărilor europene, pe când
în perspectiva perfecţionării serviciului militar şi a majorării numărului de militari prin contract,
aceasta poate fi micşorată. Durata serviciului militar în unele ţări europene este: în Austria - 6 luni;
în Suedia - 11 luni; în Finlanda - între 6 şi 12 luni; în Estonia - între 8 şi 11 luni [183, p. 140, 141,
212]. Încheierea duratei serviciului militar este stabilită prin Regulamentul cu privire la modul de
îndeplinire a serviciului militar în Forţele Armate [184]. În conformitate cu acest regulament,
durata serviciului militar este încheiată: pentru militarii în termen şi militarii cu termen redus, în
ziua expirării termenului de 12 sau 3 luni, în condiţiile legii; pentru militarii prin contract, conform
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datei şi lunii ultimului an al termenului stabilit în contract sau în ultima zi a lunii când va expira
contractul, dacă a fost încheiat pentru un an de zile. În cazul în care termenul serviciului militar se
va încheia în luna în care nu există această dată, termenul va expira în ultima zi a lunii respective.
Legislaţia militară raportată la relaţiile de serviciu militare nu prevede stabilirea duratei
perioadei serviciului militar în săptămâni, în zile sau în ore, nici reguli speciale care s-ar referi la
cazul când termenul expiră în zile nelucrătoare. Totodată, în legislaţie sunt stabilite cazuri când
anumite perioade de timp nu sunt incluse în stagiul serviciului militar. Astfel, pe durata serviciului
militar nu este inclusă perioada de executare a pedepsei disciplinare sub forma de arest; perioada
în care militarul lipseşte fără motive întemeiate din unitatea militară sau de la locul de serviciu
militar şi nu se prezintă la serviciu mai mult de 10 zile.
Sfârşitul serviciului militar reprezintă o faptă juridică prin care se atestă că militarul nu este
subiect al relaţiilor de serviciu militare şi deja numai intră în categoria de militari. Ziua încheierii
serviciului militar este considerată ziua în care militarul a fost exclus din listele unităţii militare în
legătură cu încheierea termenului serviciului militar. Militarul urmează să fie exclus din listele
nominale ale unităţii în ziua în care a expirat termenul serviciului militar, cu excepţia cazurilor
prevăzute în Legea cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei şi anume: se află la
tratament într-o instituţie militară; este în concediu; este detaşat în interes de serviciu; este eliberat
din funcţie pentru instruire, perfecţionare sau pentru a desfăşura activitatea ştiinţifică în interes de
serviciu; se află în prizonierat (cu excepţia cazurilor de predare benevolă); este absent din teritoriul
unităţii militare sau de la locul de serviciu până la declararea dispariţiei sau a morţii sale în modul
stabilit de lege; se află sub urmărire penală sau cauza sa este examinată în instanţa de judecată.
Astfel, încetarea juridică a relaţiilor de serviciu militare este întărită prin elaborarea ordinului
despre radierea din listele unităţii militare. În condiții de război, odată cu declararea mobilizării şi
trecerea trupelor la starea de război, eliberarea din serviciul militar este întreruptă.
În practică, încetarea de facto a relaţiilor de serviciu militare poate să nu corespundă cu cea
juridică. Astfel, drept bază pentru încetarea relaţiilor de serviciu în cazul studiat de noi este sfârşitul
termenului serviciului militar care se realizează prin intermediul unui act administrativ – Decretul
Preşedintelui Republicii Moldova cu privire la trecerea în rezervă a militarilor. Totodată, acest act
este doar o premisă sau o condiţie juridică de încetare a relaţiilor militare de serviciu, deoarece
forma juridică solicită un spectru de condiţii: predarea gestiunii şi funcţiei, asigurarea militarului
cu indemnizaţiile cuvenite şi elaborarea ordinului privind excluderea din lista nominală a unităţii.
În cazul predării funcţiei şi gestiunii, această acţiune se consfinţeşte printr-un act care întruneşte
puterea legală şi confirmă încetarea exercitării obligaţiilor funcţionale şi gestiunii.
Din cele expuse, constatăm că încetarea relaţiilor de serviciu militare în cazul eliberării din
serviciul militar reprezintă un sistem complicat format din condiţii şi fapte juridice, care, odată
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constituite, se soldează cu excluderea militarului din listele nominale ale unităţii militare. În acest
context, evidenţiem următoarele condiţii necesare pentru a exclude militarul din listele nominale
ale unităţii în cazul eliberării din serviciul militar: fixarea faptului juridic privind excluderea din
listele nominale ale unităţii militare prin adoptarea ordinului comandantului unităţii respective;
pierderea statutului de militar; excluderea de la asigurarea materială (financiară, alimentară, de
echipament), alte tipuri de asigurări, ţinând cont de funcţia deţinută; excluderea din registrele de
state şi listele nominale ale unităţii; încetarea calculării stagiului militar pentru stabilirea pensiei;
introducerea restricţiilor la înlesniri, garanţii şi compensaţii de care a beneficiat expres în perioade
când dispunea de statut de militar; apariţia statutului juridic al cetăţeanului eliberat din serviciul
militar.
Relaţiile de serviciu militare practic încetează în mod obligatoriu la atingerea de către militar
a vârstei-limită de aflare în serviciu. Stabilind vârstele-limită, statul reglementează structura pe
vârste a militarilor şi modalitatea de înnoire a categoriilor de militari. În Republica Moldova au
fost stabilite vârste-limită de aflare în serviciul militar prin contract: efectivul de soldaţi, sergenţi
şi subofiţeri este de 45 de ani; corpul de ofiţeri cu grade inferioare şi superioare este de 50 de ani;
pentru general de brigadă şi general de divizie se prevede 55 de ani; pentru general de corp de
armată s-a stabilit 60 de ani [25]. Urmărindu-se completarea Forţelor Armate cu persoane cu
specialităţi deficitare, vârsta-limită de aflare în serviciul militar prin contract poate fi prelungită
până la 5 ani. Făcând analiza diferenţelor dintre vârstele-limită, constatăm că acestea sunt de 15
ani. Vom menţiona că diferenţele şi însăşi vârsta-limită variază de la caz la caz: în SUA, vârstalimită pentru militari este stabilită în funcţie de termenul serviciului militar, eliberarea din Forţele
Armate din cauza atingerii vârstei-limită fiind efectuată când militarul a îndeplinit serviciul militar
în armată o anumită perioadă, diferenţa dintre limitele vârstei limită nu depăşeşte 10 ani [185]. În
Franţa vârsta-limită de aflare în serviciul militar este de 42 de ani pentru sergent, 47 de ani pentru
maior şi 54 de ani pentru colonel.
Analiza exemplelor de mai sus denotă că în statele dezvoltate diferenţa dintre limitele de
vârstă nu depăşeşte, de obicei, 10 - 12 ani, iar plafonul vârstei-limită este mai înalt în comparaţie
cu cel al Republicii Moldova. Totodată, în Republica Moldova nu este stabilită condiţia obligatorie
a vârstei-limită pentru eliberarea din serviciul militar cu drept la pensie. Astfel, s-a ajuns la situaţii
ridicole, când unii militari prin contract, profitând de lacunele prezente în legislație, se eliberează
din serviciul militar cu drept de pensie la o vârstă de 30 de ani [186], alţii se pensionează, iar mai
apoi în scurt timp se încadrează din nou în serviciul militar prin contract, beneficiind şi de pensie
militară, şi de salariul funcţiei de militar. Astfel de situaţii, în accepţia noastră, nu corespund
intereselor statului şi militarilor, denaturează continuitatea carierei militare şi îi demoralizează pe
militarii tineri. Ţinând cont de date statistice şi analizând legislaţia militară internaţională, ţinem
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să subliniem că stabilirea diferenţei minime între vârstele-limită de aflare în serviciul militar şi
ridicarea plafonului de vârstă-limită în perioada contemporană, când armata trece prin reformare,
este necesară şi va contribui la stabilitatea numărului efectivului militar care va influenţa pozitiv
capacitatea de luptă a trupelor.
Următorul grup de fapte cu referinţă la încetarea relaţiilor de serviciu militare este format
din acţiunile persoanelor cu funcţii de răspundere, categorie care include cazurile de eliberare din
serviciul militar din iniţiativa persoanelor cu funcţie de răspundere având drept temei măsuri de
organizare; intrarea în vigoare a hotărârii instanţei de judecată privind condamnarea militarului;
comiterea delictelor care discreditează titlul de militar; încălcarea clauzelor contractului. Existenţa
faptelor enumerate mai sus nu impune conducătorii cu funcţii de răspundere să elibereze militarul,
permițându-i să facă alegere în funcţie de cauzele eliberării şi situaţiei din sfera cadrelor. Eliberarea
în baza măsurilor organizatorice este posibilă în cazurile următoare: reducerea funcţiei pe care o
ocupă militarul sau lichidarea (reformare, reorganizare) unităţilor militare/instituţiilor, iar militarul
nu acceptă să fie transferat într-o funcţie inferioară; aflarea la dispoziţia comandantului pe perioadă
mai mare de patru luni şi refuzul de a fi transferat la o funcţie inferioară; retrogradarea cu o treaptă
în grad militar şi cu micşorarea categoriei funcţiei deţinute sau schimbarea specialităţii, a denumirii
funcţiei şi nedorinţa militarului de a accepta funcţia propusă.
Totodată, eliberarea din serviciul militar în baza măsurilor organizatorice este permisă în
anumite cazuri: dacă este imposibil de a utiliza militarul redus în urma măsurilor organizatorice în
altă structură a Armatei Naţionale, din cauza lipsei funcţiilor vacante, inclusiv cele inferioare; dacă
este imposibil sau iraţional recalificarea militarului pentru a însuşi alte specialităţi necesare la
moment; dacă ofiţerul nu poate să înlocuiască alt ofiţer care urmează să fie eliberat în legătură cu
atingerea vârstei limită, a stagiului militar sau din cauze de sănătate.
După părerea noastră, lărgirea motivelor de eliberare din cauza măsurilor organizatorice în
prezent este strâns legată de procesul de reformare a structurii militare. În funcţie de necesităţi,
prin lărgirea spectrului acestor motive, statul încearcă să reglementeze numărul total de militari,
uneori creând premise pentru a se elibera de persoane incomode. Importanţa stabilităţii statelor de
organizare a unităţilor militare fiind, după cum am susţinut anterior, incontestabilă.
Alt temei de încetare a relaţiilor militare de serviciu ţine de îndeplinirea nesatisfăcătoare a
obligaţiilor de serviciu de militari sau de necorespunderea anumitor cerinţe înaintate către militari
în calitate de subiecţi ai acestor relaţii. Militarul prin contract poate să fie eliberat înainte de termen
în legătură cu nerespectarea unor clauzele contractului: eliberarea din serviciul militar înainte de
expirarea contractului este prevăzută expres în articolul 57 al Regulamentului disciplinei militare
al Forţelor Armate ale Republicii Moldova. Din lista clauzelor contractului menționăm trei condiţii
de bază care influenţează modul de îndeplinire a serviciului militar: obligaţiunea de exercitare;
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durata pentru care militarul se obligă să îndeplinească serviciul militar, obligaţiunea de a îndeplini
conştiincios atribuţiile funcţionale şi de serviciu. Condiţiile expuse formează obligaţiunea juridică
a militarului prin contract şi impun un anumit comportament, prescris de lege, care în unele cazuri
intervine ca o obligaţiune de stat.
În acest context de supoziţii, definim două forme juridice ale obligaţiunilor militarului de
bază: necesitatea tipului de comportament sau reţinerea de la unele acţiuni interzise (obligaţiunea
de a îndeplini serviciul militar cu respectarea strictă a statutului de militar pentru o perioadă de
timp); exercitarea unor măsuri concrete (obligaţiunea de a îndeplini conştiincios prerogativele
funcţionale şi speciale ale militarului). De regulă, cauzele eliberării din serviciul militar în cazul
dat provin din acţiuni nechibzuite ale militarului, care permit persoanelor cu funcţii de răspundere
să înceapă procedura de eliberare legală, soldându-se cu încheierea relaţiilor de serviciu militare.
Militarii pot să se elibereze din motive familiale. Dar condiţiile în care beneficiază de acest drept
sunt diferite, în funcţie de caracterul serviciului militar: în termen sau prin contract. Eliberarea
militarului prin contract din motive familiale în conformitate cu art. 35 al Legii cu privire la statutul
militarilor are loc dacă militarul a scris raport de eliberare din serviciul militar.
Militarii în termen au dreptul să fie eliberaţi din serviciul militar în cazul decesului unei rude
apropiate în timpul îndeplinirii serviciului militar, dar şi în alte cazuri în care legislaţia prevede
amânarea încorporării [25]. Această listă este stabilă şi nu poate fi tratată în mod diferit: în acest
caz motivele familiale reprezintă cazuri concrete care intervin în calitate de premise sau condiţii
juridice necesare eliberării din serviciul militar. Motivul de încetare a relaţiilor militare de serviciu
demonstrează multitudinea de condiţii necesare pentru eliberarea din serviciul militar pe această
bază.
Relaţiile de serviciu militare pot fi încetate şi în legătură cu alegerea militarului în funcţii
elective. În acest caz încetarea relaţiilor poate fi atât de caracter temporar, cât şi permanent. Dacă
militarul ocupă o funcţie electivă: deputat în Parlament, consilier în consiliile locale, primar, care
este retribuită, serviciul militar se întrerupe pentru întreaga perioadă a mandatului. Totodată, este
anulat şi contractul de serviciu militar, fiind stopată stabilirea stagiului militar. Aceste persoane
sunt eliberate din serviciul militar în modul stabilit şi din ziua excluderii din lista nominală nu li
se mai achită salariile şi alte indemnizaţii prevăzute de lege. După expirarea termenului de aflare
în funcţia electivă, cetăţeanul respectiv, la solicitarea sa, poate fi încadrat în serviciul militar prin
contract în condiţiile legislaţiei în vigoare [80].
Încetarea relaţiilor de serviciu militare poate fi determinată şi de necesitatea îndeplinirii
atribuţiilor de funcţii la un nou loc de muncă, fapt care nu permite să exercite atribuţiile funcţionale
de serviciu militar. Cauza întreruperii relaţiilor de serviciu militare, din aceste motive, reprezintă
fapte juridice de realizare a dreptului constituţional al militarului de administrare a problemelor de
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stat prin intermediul atribuţiilor permanente ale autorităţilor publice centrale sau locale, care nu-i
permit îndeplinirea serviciului militar.
Relaţiile de serviciu militare pot fi încetate şi în urma ajungerii la un consens între părţi, spre
exemplu, eliberarea din iniţiativă proprie a militarului sau în legătură cu transferarea lui într-o altă
structură militară. Militarul prin contract poate fi eliberat din serviciul militar prin transferarea în
serviciu în organele Ministerului Afacerilor Interne, Serviciul de Informaţii şi Securitate sau alte
instituţii în care este prevăzut serviciul special. Întreruperea relaţiilor de serviciu, în acest caz, este
motivată de raționamentul că în instituţiile menționate nu este prevăzut serviciul militar. Specificul
încetării serviciului militar se explică prin înţelegerea persoanelor cu funcţii de răspundere din
instituţiile de stat, în una dintre care este prevăzut serviciul militar, pe când în cealaltă se prevede
altă formă a serviciului de stat [118]. Trebuie de subliniat că militarul nu are dreptul personal să
întrerupă serviciul militar, hotărârea fiind adoptată de persoana cu funcţie de răspundere, în a cărui
subordonare el se află. Respectând dreptul cetăţeanului de a alege profesia, legislaţia stimulează
transferările cetăţenilor în alte sfere din serviciul de stat, stabilind atribuţiile subiecţilor relaţiilor
de serviciu militare, care, la rândul lor, pot constitui baza eliberării din serviciul militar.
Este necesar de menţionat că deseori apare problema determinării hotarelor de realizare a
eliberării din iniţiativă proprie a militarilor. Practica întreruperii serviciului militar din iniţiativă
proprie în Armata Naţională demonstrează că, în majoritatea cazurilor, militarului nu i s-a refuzat.
După părerea noastră, restricţiile privind eliberarea militarilor din iniţiativă proprie nu contravin
legislaţiei şi nu încalcă drepturile cetăţenilor, dacă sunt aplicate în timp de război sau în perioada
de mobilizare; în situaţii excepţionale sau în alte cazuri prevăzute de legislaţie; dacă militarul se
află în timpul îndeplinirii serviciului militar în termen sau cu termen redus.
Prin urmare, încetarea relaţiilor de serviciu se exprimă printr-o totalitate de factori juridici
în formă de cauze, motive, precedaţi de anumite condiţii juridice prevăzute într-un ordin elaborat
de persoanele cu funcţii de răspundere cu privire la excluderea militarului din listele nominale ale
unităţii militare în care a fost inclus în statele de personal. Odată cu încetarea relaţiilor de serviciu
militare, militarul trece în rezerva Forţelor Armate. Sfârşitul carierei militare în termen sau prin
contract, marchează finalul unei dedicaţii şi a unui sacrificiu făcut pentru ţară. Acest eveniment
fiind plin de simbolism prin onorarea celor trecuţi în rezervă în cadrul unui ritual militar. Astfel,
ritualul militar este o formă istorică de conduită a militarilor în cadrul unei ceremonii solemne,
având drept obiectiv de a cimenta şi de a propaga tradiţiile serviciului militar exprimate prin slujire
cu demnitate poporului şi ţării, educaţia sentimentelor de patriotism, se distinge prin trăsături de
emotivitate şi solemnitate majoră, acţiuni de atractivitate [187].
Considerăm că dezvoltarea şi perfecţionarea ritualurilor militare se dovedeşte a fi un proces
de înaltă încărcătură, obiectiv şi necesar, care trebuie să cumuleze tradiţiile istorice şi noile
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trăsături ale contemporaneităţii. Actualmente în Armata Naţională şi-au găsit locul mai multe
ritualuri, cum ar fi: depunerea Jurământului militar; înmânarea armamentului şi a tehnicii militare;
Drapelului de luptă şi ordinelor unităţii militare; absolvirea instituţiei militare de învăţământ şi
trecerea în rezervă a militarilor. În Armata Naţională trecerea militarilor în rezervă sau în retragere,
cu excepţia celor trecuţi pentru încălcările care discreditează titlul de militar, se produce într-o
atmosferă solemnă, fiind prevăzută în Regulamentul serviciului interior al Forţelor Armate, cu
invitarea veteranilor şi militarilor din alte unităţi/subunităţi militare, reprezentanţi ai organizaţiilor
obşteşti şi membri ai familiilor militarilor.
Vom preciza că trecerea militarilor în rezervă sau în retragere se execută în manieră diferită
de solemnitate: comandanţii de unităţi militare – în faţa formaţiei unităţii militare cu Drapelul de
luptă; comandanţii de subunităţi (ofiţeri/subofiţeri) – în faţa formaţiei subunităţii sau la adunarea
ofiţerilor/subofiţerilor; militarii prin contract şi militarii din serviciile şi statele majore ale
unităţilor, subunităţilor militare – în faţa formaţiei sau la adunarea efectivului acestor servicii, fie
state majore; militarii în termen – în faţa formaţiei unităţii/subunităţii militare, în funcţie de
numărul persoanelor trecute în rezervă. Se cere de subliniat că un aspect aparte este prevăzut pentru
ritualul de trecere în rezervă a comandantului unităţii militare. Pentru petrecerea comandantului
unităţii militare trecut în rezervă sau în retragere, unitatea militară se adună în formaţie pe jos, în
ţinută de paradă sau în ţinută de serviciu, fără arme, în modul care este prevăzut de Regulamentul
instrucţiei de front al Forţelor Armate ale Republicii Moldova pentru revista de front. În cadrul
ceremoniei se prevede şi ritualul luării de bun-rămas de la Drapelul de luptă al unităţii militare,
această atenţie sporită faţă de comandant fiind, optrivit opiniei noastre, una corectă şi un răspuns
la responsabilităţile majore pe care le-a purtat acesta faţă de obligaţiunile funcţionale şi rolul în
asigurarea securităţii militare.
Subliniem că petrecerea în rezervă sau în retragere a comandanţilor de subunităţi (ofiţerilor,
subofiţerilor şi a militarilor prin contract) care şi-au îndeplinit serviciul militar în servicii şi state
majore se desfăşoară în cadrul unui ceremonial special. Pentru a petrece militarii în termen trecuţi
în rezervă unitatea militară se adună în formaţie pe jos, în ţinută de serviciu, Drapelul de luptă
fiind adus la adunarea unităţii la hotărârea comandantului unităţii sau al subunităţii, după care
orchestra intonează Imnul de Stat al Republicii Moldova [73, p. 120]. Considerăm că păstrarea
tradiţiilor, ritualurilor militare, îmbogăţirea cu elemente noi, în corespundere cu tradiţiile armatelor
europene, se dovedeşte a fi una actuală pentru sporirea imaginii Armatei Naţionale în societate, iar
conducerea Ministerului Apărării urmează să acorde acestui subiect atenţie sporită.
În momentul eliberării din serviciul militar cetăţenii trec în categoria de rezervişti şi sunt
luaţi în evidenţă militară în centrele militare la locul de trai, fiind în continuare repartizaţi pentru
completarea Forţelor Armate la mobilizare. La luarea în evidenţa militară a cetăţenilor în calitate
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de rezervişti, în funcţie de nivelul de pregătire militară şi de indicele de vârstă, se adoptă decizia
privind includerea rezervistului în una din structurile rezervei. Vom preciza că responsabilităţile
cetăţenilor pentru apărarea Patriei continuă după finalizarea serviciului militar. Menţionăm, în
acelaşi context, că în caz dacă rezerviştii sunt sau nu sunt repartizaţi în funcţii în unităţile militare,
rezerva Forţelor Armate se împarte în: rezervă activă, alcătuită din rezerviştii repartizaţi în funcţii
militare în marile unităţi, în unităţi şi instituţii ale Forţelor Armate conform planului de completare;
rezervă pasivă (resurse disponibile), alcătuită din rezerviştii care nu sunt repartizaţi în funcţii şi
pot completa în caz de necesitate rezerva activă. Conform indicelui de vârstă, rezerva Forţelor
Armate se împarte, după cum urmează:
- rezervă de clasa I, în care se regăsesc rezerviştii până la împlinirea vârstei: soldaţii, sergenţii şi
subofiţerii - de 45 de ani; ofiţerii - de 55 de ani; generalii - de 60 de ani;
- rezerva de clasa II, în care se regăsesc rezerviştii: soldaţii, sergenţii şi subofiţerii - de la 45 de ani
până la împlinirea vârstei de 50 de ani; ofiţerii - de la 55 de ani până la împlinirea vârstei de 60 de
ani; generalii - de la 60 de ani până la împlinirea vârstei de 65 de ani.
Subliniem că după atingerea limitei de vârstă de aflare în rezerva de clasa I, cetăţenii sunt
trecuţi în rezerva de clasa II. În acest caz rezerviştii aflaţi în componenţa rezervei active sunt
trecuţi, de regulă, în componenţa rezervei pasive. Limita de vârstă de aflare în rezerva de clasa II
este şi limita de vârstă de aflare în rezerva Forţelor Armate. După atingerea limitei de vârstă de
aflare în rezerva Forţelor Armate, rezerviştii sunt trecuţi în retragere şi excluşi din evidenţa militară
[188]. Menționăm că limita de vârstă pentru aflarea cetăţenilor în rezerva Forţelor Armate urmează
să fie majorată cu 5 ani. Limita de vârstă actuală s-a dovedit a fi una rezonabilă pentru secolul
trecut, când situaţia demografică în republică era una în creştere, iar rezervele de resurse umane
erau suficiente. Actualmente situaţia s-a inversat, indispensabilitatea majorării plafonului de vârstă
de aflare în rezervă este una obiectivă şi corespunde intereselor de securitate naţională. Reiterăm
că modalitatea de aflare a cetăţenilor în rezervă este prevăzută în Legea nr.1244 din 18 iulie 2002
cu privire la rezerva Forţelor Armate. Precizăm că o parte a legii este consacrată problemelor ce
ţin de pregătirea rezerviştilor, în sens de chemare în serviciul militar în cadrul cantonamentelor.
Legea stabileşte expres că pregătirea rezerviştilor se efectuează în conformitate cu planul de
pregătire a rezervei, elaborat anual de Statul-Major General al Forţelor Armate şi aprobat de către
Guvern. Partea vulnerabilă a procesului enunțat constă în limitarea dreptului comandantului de a
organiza şedinţe de pregătire cu militarii care sunt în rezervă pe contract. De fapt, contractul pentru
rezervă activă a fost o idee destul de bună, dar s-a ciocnit ulterior de imposibilitatea comandantului
de a lucra cu această categorie pentru pregătirea şi asigurarea capacităţii de luptă a unităţii. Noi
considerăm că legislaţia trebuie modificată astfel încât pentru persoanele sub contract de aflare în
rezerva activă chemarea la şedinţe de pregătire în cantonamente se va efectua conform planului
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aprobat pentru fiecare unitate de către Ministrul Apărării, dar nu va depăşi termenul de două zile
pentru fiecare lună a anului şi o concentrare de 14 zile odată pe an, astfel de experienţă fiind
atestată în cazul Gărzii Naţionale din SUA.
Păstrarea sistemul mixt de organizare a serviciului militar, a cărui necesitate am argumentato, permite de a avea posibilitate de a completa rezerva activă a Forţelor Armate pe contul
militarilor care se eliberează după finalizarea serviciului militar. Cu această problemă serioasă sau confruntat Forţele Armate ale României, după abolirea serviciului militar obligatoriu în 2007.
Pentru a reveni la normalitate a fost adoptată Legea rezerviştilor militari, care începând cu 2017
prevede o perioadă de formare iniţială a cetăţenilor de aproximativ trei luni pentru acumularea
cunoştinţelor militare de bază, după care, anual, se produce convocarea de instrucţie timp de două
săptămâni [189]. Considerăm că acest exemplu trebuie luat în considerare de către Ministerul
Apărării al Republicii Moldova atât în contextul oportunității de a păstra în continuare serviciul
militar în termen, cât şi a necesităţii de a perfecţiona legislaţia în vigoare cu privire la pregătirea
rezervei militare.
După trecerea militarilor în rezervă, în societate se reîntorc o categorie de cetăţeni care şi-au
satisfăcut serviciul militar în termen, precum şi o categorie de militari prin contract, cu experienţă
bogată de viaţă, patrioţi şi cu un potenţial care poate fi de folos în continuare statului şi societăţii.
Însă am determinat că problema de importanţă deosebită rezidă în faptul că statul nu acordă
garanţii nici primei categorii, nici celei de-a doua, astfel fiind alimentați factorii care nu asigură
atractivitatea serviciului militar în termen în mediul tinerilor. Opinia noastră este că statul trebuie
să garanteze, în baza unui Regulament aprobat de Guvern, tinerilor trecuţi în rezervă şi militarilor
prin contract dreptul de admitere în instituţiile superioare de învăţământ fără concurs la buget sau
să le achite studiile.
Trebuie de precizat că în perioada îndeplinirii serviciului militar, tinerii încorporaţi în armată
obţin cunoştinţe şi deprinderi practice noi, care nu le pot oferi alte instituţii de învățământ de diferit
profil din ţară. Ei obţin cunoştinţe în domeniul militar, capătă pregătire fizică şi morală, se deprind
cu viaţa în colectiv subordonat regulilor stricte, cultivă sentimentele de patriotism, responsabilitate
şi ajutor reciproc, cunosc mai bine ţara, pot să participe la diferite aplicaţii internaţionale atât pe
teritoriul naţional, cât şi peste hotare, devin mai pregătiţi de viaţă, mai competitivi în societate şi
pe piaţa muncii, mai pregătiţi şi mai hotărâţi [190]. Parcursul serviciului militar în termen prevede
pregătirea corespunzătoare în mai multe funcţii militare, având tangenţe directe cu profesiile civile
pe care le obţin în şcolile profesional tehnice. Însă problema pe care o semnalizăm este că profesiile
militare nu sunt nici într-o formă legiferate de Ministerul Apărării şi recunoscute de Ministerul
Educaţiei. Legiferarea şi elaborarea mecanismului necesar, inclusiv de obţinere a profesiilor noi,
ar permite ca armata să fie considerată nu numai şcoală a bărbăţiei, dar şi de meserii, situaţie care,
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va fi în măsură să sporească substanțial atractivitatea serviciului militar în mediul tinerilor, acesta
fiind obiectiv de semnificație strategică.
Transformările care se produc în Republica Moldova se răsfrâng asupra Forţelor Armate şi
militarilor prin contract. Noile circumstanțe au adus la ordinea de zi sarcina de reformare a Armatei
Naţionale, redislocarea de trupe, formarea şi perfecţionarea garnizoanelor şi taberelor militare noi.
În perioada 2001-2015 din serviciul militar s-au retras mai mult de 1.000 de ofiţeri, printre care
jumătate fără drept de pensie, majoritatea dispun de studii superioare, experienţa de management
şi lucru de educaţie cu personalul, cunosc tehnica şi tehnologiile moderne. Totodată, în condiții de
șomaj, experienţa personalului militar în trecut rămâne de multe ori nerevendicată. Militarii trecuţi
în rezervă şi familiile lor se găsesc într-o situaţie foarte dificilă: problemele sociale şi inutilitatea
profesională, pierderea locului de muncă, nevoia de schimbare a reşedinţei şi lipsa de locuinţă,
lipsa de experienţă de muncă şi de competenţe într-o economie de piaţă şi alţi factori agravează
situaţia personalului militar pensionat.
Ca rezultat, în faţa militarilor trecuţi în rezervă se ridică o serie de probleme în adaptarea la
viaţa civilă, printre care evidenţiem următoarele:
- neconcordanţa profesiei militare nevoilor pieţei forţei de muncă, consecinţele fiind posibilităţile
de angajare pentru o muncă necalificată şi puţin plătită ori căutarea activităţilor ocazionale;
- problema de reconversie pentru noi competenţe în concordanţă cu cererea;
- problema asigurării cu spaţiu locativ, în special pentru militarii care au servit cel puţin 20 de ani
şi care devine aproape imposibil de realizat. Potrivit Ministerului Apărării, la sfârşitul anului 2015
nu au primit apartament peste 500 de familii de militari eliberaţi din serviciul militar;
- deseori trecerea în rezervă cauzează o lovitură psihologică, dat fiind că serviciul militar a fost
pentru persoană factorul de protecţie socială;
- după ce au părăsit armata, pe fundal de stres, mulţi ofiţeri se confruntă cu probleme ce ţin de
deteriorarea sănătăţii şi stării fizice.
Complexitatea perioadei de adaptare provoacă numeroase conflicte şi chiar dezintegrarea
familiilor, determinând necesitatea de a întreprinde acțiuni atât cu militarii trecuţi în rezervă, cât
şi cu membrii de familie ai militarilor eliberaţi din serviciu. Precizăm că în toate unităţile militare
sunt angajaţi psihologi militari, dar nu dispun în atribuţiile funcţionale de responsabilitatea de a
lucra cu cei care se pregătesc să plece în rezervă şi pentru a-i ajuta să treacă mai uşor această
perioadă complicată. Considerăm oportun ca Ministerul Apărării să examineze şi să introducă
acest aspect important în responsabilitatea psihologilor militari. Afirmăm în acelaşi context că un
rol important în facilitarea adaptării militarilor trecuţi în rezervă la viaţa civilă revine asociaţiilor
neguvernamentale, organizaţiile veteranilor de război şi din structurile de forţă. În momentul de
față sunt înregistrate în Republica Moldova peste 60 astfel de organizaţii [191]. Activitatea lor se
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încadrează în cerinţele Legii cu privire la asociaţiile obşteşti, urmărind scopul realizării şi apărării
drepturilor civile, economice, sociale, altor drepturi şi libertăţi, dezvoltării activismului social şi
spiritului de iniţiativă, satisfacerii intereselor profesionale şi de amatori în sfera creaţiei artistică,
tehnicii, ocrotirii sănătăţii, educaţiei patriotice şi umanistice, extinderii contactelor internaţionale,
consolidării prieteniei între popoare, desfăşurării altor activităţi neinterzise de legislaţie [192].
Invocăm, nu în ultimul rând, şi cercetarea ştiinţifică, dată fiind fezabilitatea şi eficienţa conjugării
reuşite a teoriei şi practicii pe care o posedă veteranii armatei.
Remarcăm însă că aceste organizaţii nu sunt preocupate de problema adaptării militarilor
trecuţi în rezervă la viaţa civilă şi susţinerii lor în această perioadă. Noi considerăm că Ministerul
Apărării ar trebui să conlucreze mai activ cu aceste organizaţii şi să beneficieze de potenţialul lor
în lucrul cu militarii care se concediază din serviciul militar. Circumstanţele anunţate cauzează
crearea unui set întreg de probleme de concediere a unei persoane din rândurile Forţelor Armate.
În această ordine de idei vom insista că o problemă foarte importantă ţine de securitatea socială,
care se exprimă prin gradul de implementare a drepturilor sociale şi garanţiilor acordate diferitor
categorii de personal militar şi familiilor lor, permiţându-le să-şi asigure necesităţile materiale şi
spirituale, compensatoare pentru restricţiile din timpul serviciului militar [193]. Astfel, gradul de
garanţii de drepturi, libertăţi şi privilegii pentru personalul militar pensionat este determinat de un
şir de factori primordiali, precum nivelul de beneficii materiale şi spirituale care trebuie să asigure
compensarea pentru dificultăţile din perioada serviciului militar, existenţa condiţiilor normale de
trai, de creştere a copiilor, angajarea în câmpul muncii, posibilitatea de perfecţionare profesională
şi de protecţie împotriva nedreptăţii şi atitudinii arbitrare a funcţionarilor.
Protecţia socială a militarilor eliberaţi din serviciul militar activ în rezervă sau retragere ţine,
pe de o parte, de realizarea drepturilor şi libertăţilor garantate prin Constituţia Republicii Moldova
pentru toţi cetăţenii, iar pe de alta, punerea în aplicare a drepturilor speciale şi garanţiilor furnizate
drept recompensă pentru mai mulţi ani de serviciu în cadrul Forţelor Armate, dat fiind stresul fizic
şi psihic, riscul pentru viaţă şi sănătate, condiţiile precare de viaţă ale familiei. Vom insista asupra
aserţiunii că personalul militar eliberat, include, de obicei, persoane apte de muncă având înaltă
pregătire profesională, care pot lucra eficient şi aduce o contribuţie semnificativă la procesul de
dezvoltare a economiei naţionale. Cu toate acestea, experienţa de punere în aplicare a programului
de adaptare socială a personalului eliberat din serviciul militar denotă că problema cea mai acută
este asigurarea cu locuri de muncă, problemă care solicită o abordare integrală a tuturor aspectelor
ce țin de adaptarea socială a militarilor eliberaţi din serviciul militar și a familiilor lor. Abordarea
dată trebuie să includă formarea de profesii civile, inclusiv prin învăţământul la distanţă; educarea
spiritului antreprenorial, crearea unor locuri de muncă bine plătite; sporirea rolului autorităţilor
executive în domeniul adaptării sociale a persoanelor eliberate din serviciul militar activ.
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În sensul elucidat de idei, vom examina care sunt problemele de orientare profesională şi de
formare a militarilor. Militarii pensionari fiind extrem de rezervaţi în căutarea de ajutor în birourile
de serviciu pentru ocuparea forţei de muncă. Acest lucru poate fi explicat prin următoarele motive:
- lipsa de informare pentru militarii trecuţi în rezervă privind locurile de muncă şi oportunităţile
pentru servicii de angajare;
- lipsa numărului necesar de posturi vacante care ar satisface nevoile corpului de ofiţeri, atât după
formă şi în conţinutul său, cât şi de remunerare;
- starea psihologică a ofiţerilor, deseori fiind factor de abţinere în recursul la serviciul de ocupare
a forţei de muncă şi manifestare a dorinţei de a decide destinul lor singuri;
- creşterea concurenţei pentru ocuparea forţei de muncă dată fiind cererea şi oferta;
- incapacitatea funcţionarilor din serviciul de ocupare a forţei de muncă de a comunica cu această
categorie de cetăţeni, iar în unele cazuri - formalism în muncă şi ignoranţă a legii privind protecţia
socială a militarilor;
- indicator înalt de vârstă pentru ofiţerii în rezervă şi faptul că o parte au pensii.
Desfăşurarea activităţilor de reducere a tensiunilor sociale în rândul personalului militar
eliberat din serviciul militar şi familiile lor este oportună. În spaţiile în care sunt concentraţii mari
efective de trupe este indispensabil de creat săli de clasă, care ar putea oferi asistenţă psihologică,
orientare profesională şi posibilitate reală de a obţine noi abilităţi prin învăţământul la distanţă.
Acest lucru este cel mai important pentru unităţile situate în izolare, departe de centrele de formare.
Incontestabil este că piaţa necesită profesionişti de înaltă clasă, iar persoanele ce au primit educaţie
militară posedă această calitate. În procesul de reconversie profesională se cuvine a fi utilizate pe
deplin cunoştinţele existente, dar şi completarea cu altele, noi şi utile. Analiza pe care am realizato denotă că militarii concediaţi în ultimii ani, ofiţeri şi plutonieri, fie nu deţin o profesie civilă, fie
au pierdut în timpul serviciului din abilităţile necesare, exceptând juriştii și specialiştii în finanţe,
medicii militari şi tehnicienii. În plus, sistemul de recalificare şi de reconversie profesională pentru
profesiile civile poate asista doar un număr limitat de persoane. Totodată, ocuparea forţei de muncă
este problematică pentru foştii militari care locuiesc în tabere militare separate, deoarece practic
nu există oportunităţi de angajare.
Tranziţia de la serviciul militar la viaţa civilă nu necesită depăşirea doar a circumstanţelor
externe, dar, totodată, revizuirea stărilor interne, a obiceiurilor şi barierelor psihologice. În cadrul
rezolvării problemei de angajare a militarilor în rezervă de multe ori există discrepanţă în cerinţa
angajatorului şi calităţile angajatului, care conduce la incertitudine, disperare în capacităţile de a
se aranja în viaţa civilă. Ca rezultat, militarul eliberat poate să se angajeze la cele mai simple locuri
de muncă: ca agent de securitate, însoţitor, supervizor, omul pierde abilităţile deja dobândite, iar
statul un specialist în formare în care s-a investit mult. În practică, eşecul nu ţine numai de calităţile
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individuale sau cele profesionale ale unui militar, ci rezidă şi în nepregătirea pieţei forţei de muncă
pentru a beneficia de această categorie de cetăţeni. Se dovedeşte a fi corect ca în timpul tranziţiei
de la serviciul militar la viaţa civilă, în căutare unui loc de lucru, de efectuat activităţi de orientare
profesională a militarilor, etapă de reconversie profesională pentru ocupaţii civile. Este foarte
important să se identifice corespunderea cerinţelor militarului şi situaţia pieţei forţei de muncă, să
se concentreze eforturile pe consolidarea capacităţilor umane pentru a asigura auto-ocuparea forţei
de muncă, la formarea de motivaţie ca un mijloc de siguranţa a locului de muncă.
Obţinând o instruire militară în anii precedenţi, militarul a avut un loc de muncă garantat,
dar schimbările produse dictează puternic nevoia de recalificare. Pensionându-se din armată, este
cuprins de un sentiment de nelinişte şi nesiguranţă, scade interesul de serviciu, pot fi remarcate
tulburări în relaţii, instabilitate în comportament. În această perioadă se declanşează mecanismul
de autoorientare pe baza informaţiilor disponibile şi evaluării propriilor capacităţi. Principalul
obiectiv al serviciilor de orientare în carieră, în această etapă, presupune punerea în aplicare a
orientării preventive în cariera civilă, cu un accent puternic pe autoorientare. Următoarea fază de
adaptare apare imediat după eliberarea din armată. Aceste obiective Ministerul Apărării le poate
realiza în colaborare cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, care, actualmente,
practic este inexistentă. Pentru militarii trecuţi în rezervă care nu deţin profesii civile, această
perioadă este caracterizată prin necesitatea de a determina direcţia de alegere a specialităţii noi şi
recalificare. Este foarte important să se ţină cont de pregătirea profesională, nivelul de educaţie,
cu respectarea specialităţii militare şi profesia aleasă.
Următoarea etapă, reconversie profesională, ține de creşterea nivelului general de activitate
umană, existând perspective reale de angajare în specialitatea nouă. La selectarea unei specialităţi
civile pentru ofiţerii în rezervă, trebuie de ţinut cont de ocupațiile apropiate specialității militare,
acestui mod de ocupare a forţei de muncă de foştii militari ar trebui să i se acorde prioritate. Analiza
demonstrează că pentru asocierea specialităţilor militare şi celor civile este utilă tipologizarea care
include şapte profiluri de activităţi profesionale ale militarilor: organizare (comandă, administrativ
de conducere), sociopedagogie, inginerie (operaţional), stat major (control), extreme şi asigurare.
Este util de precizat că opţiunile pentru profilul de conducere sunt diverse, se exprimă prin
organizarea activităţii, ghidarea în afaceri, recrutarea, instruirea şi educaţia personalului, formarea
echipei de executori la diferite niveluri, construirea, menţinerea într-o atmosferă sociopsihologică
bună a colectivelor, activităţi care prevăd cunoaşterea managementului şi psihologiei oamenilor.
Printre calităţile individuale necesare pentru organizatori, calități pe care militarii din această
categorie bine le posedă sunt: inteligenţă, rigoare, sociabilitate, comunicare, echilibru emoţional,
calmitate şi capacitate de a găsi soluţii potrivite într-un timp scurt şi în orice situaţie. Este foarte
important ca în tranziţia de la serviciul militar la viaţa civilă oamenii de acest tip să se debaraseze
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de principiul existent în unitatea militară - comandă unică, stil autoritar, management dictatorial.
Specialiştii antrenați în profilul socio-pedagogic lucrează cu oamenii, misiunea lor specifică ţinând
de cultivarea, predarea, abordarea de natură psihologică şi interpersonală, asistenţa în depăşirea
dificultăţilor din viaţa cotidiană şi în activităţile profesionale. Specialiştii în materie trebuie să
cunoască foarte bine pedagogia, sociologia şi psihologia, să posede cunoştinţe juridice, medicale
și sanitaro-igienice, în problemele politice şi sociale, culturale şi educaţionale, să fie familiarizaţi
cu metodele de educaţie, de formare profesională, de expunere în interviuri individuale, tehnici de
gestionare a stresului. Pentru a activa cu succes în acest profil, militarii acumulează experienţă şi
înclinaţii pentru lucrul cu oamenii, capacitatea de a analiza personalitatea lor şi de a exercita un
comportament prietenos şi, totodată, autocritic pentru a putea fi convingători în comunicare,
capabili de a persevera. În armată reprezentanţii acestui grup includ adjuncţii comandanţilor pentru
lucru cu personalul, psihologi şi sociologi militari, însă aceste specializări trebuie dezvoltate şi
modernizate în conformitate cu noile realizări ştiinţifice.
Profilul de operator este propriu activităţilor profesionale de control nemijlocit al obiectelor
tehnice. Aceştia posedă următoarele calităţi: nivel ridicat de dezvoltare a atenţiei, percepţie vizuală
şi auditivă, memorie, simţ bun de coordonare, precizie şi viteză de răspunsuri motorii, capacitate
de a rezista stresului fizic pe termen lung, menţinând gradul de pregătire pentru acţiuni de caracter
activ, inclusiv în condiţiile lipsei de timp şi de expunere la factori extremi, stabilitate emoţională,
responsabilitate și încredere în sine, în forțele sale. Asemenea specialişti în armată pot fi operator
al staţiilor radiolocaţie şi radio, ofiţer de dirijare a rachetelor, pilot militar. Pentru profesiile civile
specialiștii pregătiți pot să lucreze în unitatea de control ca operator (calculator, control proces),
inginer radio şi telefonie, operator de maşini automate, pilot civil.
Activitatea specialiştilor operaţionali este legată de procesarea volumelor mari de informaţii,
calcule, controlul traficului, pregătirea, planificarea şi adoptarea deciziilor importante cu impact
semnificativ asupra eficienţei managementului producţiei. Activităţile solicită cunoaşterea legilor,
regulamentelor, altor acte normative, o combinaţie de eforturi constante pentru a îndeplini cerinţele
trasate şi dorinţa de a-și asuma riscuri, capacitatea de a adopta decizii bazate pe intuiţie. Persoanele
specializate trebuie să aibă memorie bună şi să posede gândire logică, să manifeste responsabilitate
şi determinare, punctualitate și capacitate de a lucra eficient cu lectură cuprinsă în grafice, tabele,
programe, să fie în stare să efectueze calcule complexe cu ajutorul computerului. Specialiştii de
profil sunt repartizați în sediul operaţional la diferite categorii de personal, posturi de comandă
operaţională sau navigatori. În activităţi civile pot deveni operatori în bănci, angajaţi în servicii de
la calea ferată, navigatori ai flotei aeriene civile, ingineri topografi, programatori, contabili.
Specialiştii trupelor aeropurtate, unităţilor speciale de forţe, unităţilor de cercetare pot să se
regăsească, pentru a aplica cunoştinţele şi competenţele, în activităţile ce ţin de condiţii extreme.
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În viaţa civilă pot să lucreze în calitate de salvatori, membri de unităţi de protecţie, gărzi de corp,
poliţie, încasatori, pompieri, inspectori în domeniul pescuitului, instructori paraşutişti, specialişti
în deminări, existând cerinţe foarte ridicate ce țin de starea de sănătate, pregătire fizică, rezistenţă,
abilitate, calităţi cu voinţă şi ingeniozitate.
Specialităţile de asigurare rezolvă sarcini privind menţinerea funcţionalităţii colectivului,
fiind caracteristice asemenea calităţi, cum ar fi integritate, onestitate, altruism, disciplină internă,
independenţă, autocontrol, respect pentru lucru, sensibilitate, grijă faţă oameni, abilitate de a trece
de la o activitate la alta, capacitate de a lua în considerare aspectul economic al activităţilor sale.
În armată printre reprezentanţii specialiştilor de acest profil se numără experţi în medicină şi în
sfera serviciilor financiare, tuturor serviciilor din logistică. În economia naţională aceşti specialişti
pot să se regăsească în sferele ce ţin de achiziţii publice şi economie, pot activa ca manageri,
comercianţi, depozitari, vânzători.
Nu ne-am propus să idealizăm pregătirea militarilor ca specialiști, însă problema există.
Totodată, trebuie luat în considerare că în timp ce există similitudinea profesiilor militare şi celor
civile, nu poate fi o tranziţie directă de la o activitate la alta. Folosind calităţile specialiştilor din
domeniul militar, putem aştepta ca aceştia într-un termen scurt vor învăţa activităţile care le vor
asigura competitivitatea pe piaţa muncii. Succesul în orientarea profesională, asociat cu asigurarea
în drepturi într-o profesie nouă, depinde, în mare măsură, de gradul de similitudine între activităţi
de aceste genuri. În funcţie de gradul de similaritate între cerinţe şi caracteristicile individuale ale
unui angajat, specialităţile pot fi împărţite în patru grupe de ocupaţii:
1. Similare cu o profesie: în îndeplinirea atribuţiilor, specialitatea înaintează, în principal, cerinţe
profesionale şi de personalitate aproximativ similare, aceste profesii cuprinzând, practic, aceeaşi
sferă de activitate, iar trecerea fiind posibilă după un curs minor de formare suplimentară, având
în vedere specificul locului nou de muncă.
2. Conexe cu o profesie sunt activităţile cele mai numeroase de grup, pe filiera cerinţelor privind
calităţile individuale aceste profesii au similitudini la nivel de aproximativ 70-75% (din calităţile
individuale) ale unui specialist militar, iar trecerea de la o profesie la alta este posibilă după un
curs de formare formare-adaptare.
3. Profesii fără asemănări expres: specialitatea solicită diferite grupuri de calităţi individuale, iar
tranziţia în carieră presupune pregătire nouă, cum ar fi în inginerie (creare, gestionare, întreţinere
şi reparare de echipamente) sau umane (educaţie, formare, management, securitate).
4. Profesii incompatibile: cererea de piaţă vizează specialişti într-un domeniu, în timp ce oferta se
dovedeşte a fi practic diametral opusă, contribuindu-se, în plus, la degradarea unor abilităţi.
Totuşi, analiza comparativă a specialităţilor confirmă că marea majoritate dintre ocupaţiile
militare interferează cu cele civile. Familiarizarea militarilor cu informaţii cu privire la profesiile
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solicitate reprezintă factorul important în îmbunătăţirea disponibilităţii lor psihologice de a căuta
locuri de muncă, de a trece prin reconversie profesională şi de a se angaja la locuri de muncă după
trecerea în rezervă. Reciclarea personalului militar trecut în rezervă nu poate să nu provoace o
serie de probleme, precum trecerea recalificării de către persoane cu anumită vârstă, experienţă de
viaţă, familie, un anumit statut social şi profesional, cu preferinţe profesionale individuale, care
afectează atitudinea unui om care s-a supus recalificării profesionale.
Concluzia este că reconversia profesională şi adaptarea socială a militarilor alcătuiesc un
sistem complex de activitate a autorităţilor de stat şi organizaţiilor neguvernamentale în vederea
asigurării garanţiilor sociale privind reintegrarea socioprofesională a militarilor prin contract şi a
cetăţenilor trecuţi în rezervă (retragere), reprezentând o verigă importantă a politicii în dezvoltarea
şi utilizarea potenţialului uman. În această ordine de priorităţi, reiterăm oportunitatea semnării
unui acord de cooperare între Ministerul Apărării şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de
Muncă pentru a realiza următoarele obiective de bază:
1. Realizarea politicii statului în domeniul valorificării eficiente a resurselor umane şi asigurarea
garanţiilor sociale privind reintegrarea socioprofesională a militarilor, angajarea lor în muncă.
2. Crearea unui sistem de reconversie profesională şi adaptare socială a militarilor prin realizarea
în complex a activităţilor de informare profesională, perfecţionare a competenţei profesionale şi
încadrarea militarilor în câmpul muncii sau integrarea lor în domeniul afacerilor.
3. Organizarea desfăşurării măsurilor de reconversie profesională şi adaptare socială a militarilor
în concordanţă cu restructurarea economică şi mobilitatea socială.
4. Coordonarea activităţii autorităţilor de stat şi structurilor asociative pentru asigurarea activităţii
procesului de reconversie profesională a militarilor.
5. Dezvoltarea competenţei profesionale şi utilizarea cunoştinţelor, capacităţilor şi a experienţei
profesionale a militarilor în domeniile civile.
6. Realizarea intereselor profesionale ale militarilor conform particularităţilor psihofiziologice şi
necesităţilor pieţei forţei de muncă din Moldova.
7. Preîntâmpinarea şomajului în rândurile cetăţenilor trecuţi în rezervă (retragere) din serviciul
militar prin contract şi asigurarea unui mod de viaţă activ şi util.
Vom nota, în contextul reliefat de idei, că reciclările sunt caracteristice armatelor de masă şi
în cazul reformei armatelor în care sunt planificate reduceri mari de personal. Actualmente în
armatele europene problema dată nu se află pe agenda zilei, dat fiind că în sistemul de pregătire a
militarilor prin contract este prevăzută, inclusiv posibilitatea de a obţine o profesie civilă, fapt care
face armata mult mai atractivă pentru tineri. Cetăţenii trecuţi în rezervă (retragere) pot fi angajaţi
în domeniile civile pe baza licenţei/diplomei de absolvire a instituţiilor de învăţământ militar,
luându-se în considerare studiile militare potrivit echivalării lor. În accepţia noastră, specialitatea
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civilă primită de militari în Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” ulterior nu
se mai perfecţionează şi nu se ajustează la cerinţele timpului, ci se conservă, fiind necesar, conform
practicilor armatelor europene, ca în perioada de satisfacere a serviciului militar să fie planificate
specializări şi perfecţionări nu numai pentru specialitatea militară, dar şi pentru cea civilă. Aceasta
devenind actuală mai ales în condițiile când perioada stagiului militar cu drept de pensie militară
este majorat la 25 de ani şi considerăm că va fi în creştere pe viitor. În contextul dat, este necesar
de prevăzut capacităţi de pregătire a unei specialităţi civile a militarilor prin contract în Armata
Naţională.
Aşadar, încetarea permanentă sau provizorie a relaţiilor militare de serviciu se exprimă prin
încetarea activităţii militare de serviciu, atrăgând după sine încetarea îndeplinirii obligaţiunilor de
serviciu şi eliberarea militarilor din serviciul militar [194, p. 226 - 227]. Tranziţia de la serviciul
militar la viaţa civilă nu presupune doar tranşarea circumstanţelor externe, ci şi revizuirea stărilor
interne, iar adaptarea cu succes la condiţiile noi este o problemă atât personală, cât şi a autorităţilor
puterii de stat, a cărei rezolvare permite oamenilor să se simtă în condiţii de siguranţă pentru noi
activităţi şi să devină competitivi, iar societăţii să utilizeze eficient persoanele instruite pentru
dezvoltarea ţării.
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3.3. Concluzii la capitolul 3
1. Relaţia dintre armată şi societate se prezintă ca un factori de bază al stabilităţii naţionale,
existând o interacţiune şi o interdependenţă între serviciul militar şi societate. Instituţia militară
este o instituţie a statului, dar care depăşeşte simpla condiţie de mecanism al statului din cauza
funcţiilor îndeplinite în societate şi calităţii de putere militară a poporului. Relaţia care întrunește
armata şi societatea este specială, cu numeroase valenţe şi condiţionări. În acest context, influenţa
instituţiilor militare asupra societăţii poate fi tratată prin prisma a două aspecte principale: primul
se referă la componentele sistemului educaţional dezvoltat în cadrul armatei ca element civic, cel
de-al doilea este reprezentat de organizarea instrucţiei trupei de recruţi, instituţia serviciului militar
obligatoriu acţionând ca un factor educativ, în spirit civic-naţional, asupra celor care au activat în
cadrul structurilor sale.
2. Îndeplinirea de către serviciul militar a acestor funcţii educaţionale are impact deosebit
asupra conţinutului calitativ al misiunii armatei de apărare a teritoriului naţional, a suveranităţii şi
independenţei ţării. Dacă tinerii militari sunt formaţi şi educaţi potrivit exigenţelor funcţiilor
sociale ale armatei, ei vor fi în măsură să execute eficient toate sarcinile primite pe coordonatele
securității și apărării. În condiţiile actuale de modernizare a statului Republica Moldova, principiul
de completare a armatei trebuie să fie mixt.
3. Serviciul militar reprezintă o obligativitate constituţională a cetăţenilor Republicii
Moldova de a apăra Patria şi se asigură prin încadrarea în serviciul militar în termen dar şi un drept
de a se încadra benevol, realizând datoria constituţională privind apărarea Patriei. Condiţiile de
încadrare în serviciul militar însumează circumstanţele reale cu semnificaţie juridică exclusivă iar
în cazul prezenţei lor, generându-se relaţii de serviciu militare. Totodată, însăşi relaţia apare în
cazul survenirii faptei juridice, de care ţine începutul serviciului militar. În același timp, în afara
respectării condiţiilor de înrolare şi de încadrare în serviciul militar, este necesar ca să fie prezente
temeiurile de apariţie a relaţiilor de serviciu militare, acestea reprezintă, de asemenea, fapte
juridice prevăzute de lege.
4. Odată cu încetarea relaţiilor de serviciu militare, militarul este trecut în rezerva Forţelor
Armate. Asigurarea adaptării cu succes pe dimensiunea sociopsihologică a rezervei militare este o
problemă personală, a societăţii şi a statului. Rezolvarea acestei probleme permite oamenilor să se
schimbe în condiţii de siguranţă pentru noi activităţi, iar societăţii să beneficieze eficient şi pe larg
de persoane instruite pentru dezvoltarea economică a ţării.
5. În societate se păstrează o atitudine favorabilă faţă de necesitatea serviciului militar, dar
care poate fi afectată datorită faptului scăderii încrederii cetăţenilor faţă de armată şi stagnării
politicilor de îmbunătăţire a protecţiei sociale a militarilor.
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul ştiinţelor politice şi studiilor
de securitate pentru teorie şi practică ţine de argumentarea indispensabilităţii serviciului militar
în asigurarea securităţii şi apărării naţionale a Republicii Moldova, fapt care a contribuit esențial
la demonstrarea necesităţii şi a oportunităţii de modernizare internă şi racordare la standardele
contemporane. Au fost identificate potenţialul şi capabilităţile pentru modernizarea serviciului
militar în contextul redimensionării arhitecturii de securitate regională.
Problema serviciului militar este una complexă şi a solicitat aplicarea unui spectru extins de
instrumente de cercetare ştiinţifică. Serviciul militar este abordat în plan politico-juridic, însă vom
nota că întâietatea revine abordării din punct de vedere politologic, fapt care nu exclude, ci din
contra, consolidează valențele interdiscipliarității.
Ideile ştiinţifice expuse pe paginile tezei sunt rezultatul activităţii autorului, au fost elaborate
de sine stătător, şi-au găsit elucidare în 10 acte normative (legi ale Republicii Moldova, hotărâri
ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Suprem de Securitate, ordine ale ministrului Apărării), în
25 de publicaţii ştiinţifice şi au fost prezentate la 5 foruri ştiinţifice internaţionale şi naţionale.
1. Serviciul militar în Republica Moldova este de provenienţă constituţională, fiind constituit
pentru a contribui la asigurarea independenţei, suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Republicii
Moldova. În Constituţia Republicii Moldova sunt prevăzute bazele reglementării juridice în sfera
apărării şi securităţii şi prevederile fundamentale care se referă la îndeplinirea de către cetăţenii
Republicii Moldova a serviciului militar. Serviciul militar este o formă specială a serviciului public
şi a apărut odată cu crearea statului pentru a satisface unele interese generale şi nevoi sociale,
având menirea să asigure şi să garanteze realizarea scopurilor şi funcţiilor de bază ale statului [15,
p.18; 75, p.65; 132, p.26-29].
2. În Republica Moldova se exercită serviciul militar mixt, fiind încorporaţi militari de rând,
proveniţi din conscripţie şi militari prin contract. Proporţia de aplicabilitate a unei modalităţi de
recrutare depinde de diferiţi factori economici, politici, sociali, demografici şi militari, de starea şi
tendinţele de evoluţie ale mediului de securitate naţională, zonală, regională şi globală. Serviciul
militar obligatoriu acţionează ca un factor educativ, în spirit civic-naţional, asupra celor care au
activat sau îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor sale, funcţionând ca un instrument de
socializare a lor [56, p.194-199; 155, p.72].
3. Serviciul militar este un element important al securităţii militare, alături de securitatea politică,
economică, socială, ecologică şi informaţională, asigurând securitatea naţională. În acest sens,
serviciul militar se află la originea securităţii militare a statului, care este asigurată prin realizarea
unui complex de măsuri privind pregătirea către apărarea Patriei [56, p.193; 86, p. 47-48; 155,
p.73-75].
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4. Serviciul militar ca fenomen juridic reprezintă în sine un sistem de norme de drept care
reglementează statutul său şi relaţiile sociale formate în procesul exercitării lor de către subiecţi, a
drepturilor, obligaţiunilor şi responsabilităţilor. Legislaţia cu privire la serviciul militar în virtutea
volumului şi importanţei sale poate fi recunoscută drept subramură a legislaţiei administrative
[194, p.208-209].
5. Asigurarea securităţii militare a statului este nemijlocit dependentă de ridicarea prestigiului
serviciului militar în societate, în special prin atitudinea statului faţă de omul în uniformă militară
şi protecţia lui socială. Dezvoltarea valorii sociale a serviciului militar urmează a fi primordială
pentru Republica Moldova, dat fiind că protecţia socială a militarilor reprezintă atribuţia firească
a statului în interesul şi pentru securitatea căruia este organizat serviciul militar. Serviciul militar
este unul de risc sporit, care necesită consacrare deplină şi sacrificiu, ceea ce solicită garanţii şi
recompense pentru militari [132, p.31,32,35; 194, p.220].
6. Pentru Republica Moldova este de importanţă primordială asigurarea controlului democratic
civil asupra serviciului militar, iar domeniul managementului personalului Forţelor Armate trebuie
perfecţionat şi modernizat conform standardelor contemporane în scopul asigurării cadrului de
dezvoltare a personalului, de promovare după un sistem de evaluare echitabil şi transparent [75,
p.66,70].
În baza rezultatelor obţinute prin valorificarea ştiinţifică a scopului şi obiectivelor propuse,
facem unele recomandări referitor la dezvoltarea şi modernizarea serviciului militar în Republica
Moldova:
1. Este necesar ca autorităţile abilitate în domeniul securităţii şi apărării, Consiliul Suprem de
Securitate şi Ministerul Apărării, să definească platforma reformei militare în circumstanţele noi
de securitate şi să elaboreze Strategia Naţională de Apărare şi Strategia Militară Naţională, iar în
baza acestora să fie perfectat Planul cu privire la construcţia şi dezvoltarea Armatei Naţionale.
Esenţa reformei urmează să fie canalizată pe ridicarea prestigiului serviciului militar, fiind raţional
ca un program de implementare a Planului să fie „Serviciul militar în Republica Moldova până în
anul 2025”. În aceleaşi acţiuni se include necesitatea Concepţia educaţiei militar-patriotice a
tineretului, care să răspundă noilor provocări la adresa securităţii.
2. Este recomandată crearea în cadrul Ministerului Apărării a unei structuri speciale „Oficiul de
presă”, care urmează să promoveze imaginea pozitivă a armatei şi serviciului militar în societate
şi, totodată, să facă faţă noilor provocări ale războiului informaţional.
3. Este imperativ necesar ca pentru sporirea calităţii serviciului militar şi garanţiilor de protecţie
socială a militarilor, Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Apărării să asigure perfecţionarea
legislaţiei militare naţionale, planificarea dezvoltării Armatei Naţionale, racordarea la standardele
contemporane de organizare, funcţionare și îndeplinire a sarcinilor constituţionale.
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4. Guvernul Republicii Moldova şi Ministerul Apărării trebuie să dezvolte serviciul militar bazat
pe principiul mixt de completare, care este expresia contemporană a capacităţii statului de a avea
Forţe Armate capabile să facă faţă pericolelor la adresa securităţii şi să asigure trăinicia legăturii
între popor şi armată. Una din priorităţile Guvernului şi Ministerului Apărării se exprimă în
asigurarea condiţiilor necesare pentru suplinirea tuturor funcţiilor vacante, atât pentru militarii în
termen, cât şi pentru cei prin contract în statele de organizare.
5. Este necesar ca Parlamentul Republicii Moldova să asigure implementarea controlului civil
democratic al Forţelor Armate şi serviciului militar. În conformitate cu standardele euroatlantice,
se recomandă mai buna delimitare a atribuţiilor Ministrului Apărării de atribuțiile Şefului Marelui
Stat-Major, iar Regulamentul de activitate a Ministerului Apărării şi Regulamentul de activitate a
Marelui Stat-Major al Armatei Naţionale să fie aprobate prin Decretul Preşedintelui Republicii
Moldova.
6. Este util ca Parlamentul, Preşedinţia şi Guvernul să considere politica de cadre ca fiind un factor
esenţial în asigurarea securităţii naţionale şi să se regăsească în Strategia Securităţii Naţionale.
Este oportun ca Preşedintele Republicii Moldova în calitate de Comandant Suprem al Forţelor
Armate să aprobe Regulamentul funcţiilor de „general”, care să includă expres lista funcţiilor de
„general” în Republica Moldova şi cerinţele faţă de candidaţi pentru acordarea lui. Se recomandă
Ministerului Apărării să perfecţioneze sistemul de selectare, repartizare, pregătire, perfecţionare,
educare a cadrelor militare, fiind oportun elaborarea Concepţiei politicii de cadre.
7. Este necesar ca Ministerul Apărării să dezvolte sistemul de mobilizare al Armatei Naţionale,
care să devină unul eficient, dinamic, capabil să sporească capacitatea armatei adecvat riscurilor
la adresa securităţii militare, atenţie sporită în dezvoltarea acestui sistem urmând să fie acordată
perfecţionării principiului de activitate a rezervei active în bază de contract.
8. Este indispensabil ca Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Apărării să manifeste o atenţie
sporită faţă de militarii care au fost trecuţi în rezervă după o perioadă îndelungată de serviciu. Se
consideră oportun ca Ministerul Apărării să examineze şi să introducă în răspunderea instituţiilor
sale activitatea de pregătire a militarilor pentru trecerea în rezervă, susţinerea lor în perioada de
reconversie profesională şi adaptare socială. Se recomandă semnarea Acordului de colaborare în
domeniul dat între Ministerul Apărării şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Serviciul militar este parte integrantă a sistemului securităţii şi apărării naţionale, pe agenda
zilei aflându-se indispensabilitatea şi oportunitatea modernizării a acestuia prin democratizare şi
perfecţionare în conformitate cu standardele europene şi euroatlantice. Republica Moldova are
nevoie de armată, iar serviciul militar este util nu numai pentru completarea efectivului, dar şi în
scopul formării unor cetăţeni care să manifeste patriotism şi spirit civic.
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