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ROLUL PROCESULUI DE EDUCAȚIE MILITARĂ  
CA ELEMENT IMPORTANT AL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

Iurie MOISEI, Specialist principal, Educație militar-patriotică,  
Marele Stat Major

În istorie este bine cunoscut faptul că succesele economice ale state-
lor sunt determinate direct de calitatea sistemelor educaționale şi că cel 
mai eficient factor de producţie este capitalul uman, exprimat în cunoştin-
ţele, competenţele, capacităţile creative şi calităţile morale ale membrilor 
societăţii, pe care le formează în mare măsură sistemul educațional. 

Schimbările produse, atât în societate, cât și în Armata Națională, pun 
în faţă problema educării tinerilor încorporați în armată. Societatea con-
temporană are nevoie de o personalitate armonios dezvoltată, cu o gamă 
largă de calităţi intelectuale, spirituale, morale, profesionale, estetice etc., 
care s-ar putea ușor adapta la condiţiile în schimbare ale vieţii.

Actualmente, activitatea educativă este reglementată direct sau indi-
rect de Constituția Republicii Moldova, Legile și regulamentele militare, 
Codul Educației și alte acte normative. Conform Codului educației „Învă-
ţământul în domeniile milităriei, securităţii şi ordinii publice este parte 
integrantă a sistemului naţional de învăţământ și se organizează şi se rea-
lizează în conformitate cu prevederile prezentului cod, cu regulamente-
le-cadru elaborate de autorităţile de resort, prin coordonare cu Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării, şi aprobate de Guvern, precum şi în con-
formitate cu regulamentele instituţionale”.

Pe lângă formarea competențelor profesionale un rol important îl are 
educația civică, formarea spiritul patriotic, coeziunea și dragostea față de 
instituția militară. Această latură se educă în unitatea militară pe baza 
tradițiilor militare, culturii și a educației civice.

Doctrina Militară a Republicii Moldova stipulează că unul din princi-
piul construcției Forţelor Armate este educaţia militaro-patriotică a tine-
retului, a efectivului Forţelor Armate pe baza tradiţiilor de istorie militară.
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Obiectivele activităților educative în aceste domenii sunt:
1. În domeniul tradițiilor militare:
• Comemorarea și educarea respectului față de militarii căzuţi la 

datorie, de jertfele aduse pentru apărarea suveranității și integrității 
teritoriale a Republicii Moldova;

• Cultivarea dragostei faţă de armată şi tradiţiile ei, faţă de trecutul ei 
istoric.

2. În domeniul culturii:
• Marcarea evenimentelor culturale și cunoașterea personalităților 

culturii naționale și universale;
• Cunoașterea și valorificarea tradițiilor și obiceiurilor populare, culti-

varea dragostei față de tezaurul cultural și artistic al poporului nostru;
• Dezvoltarea bunului gust al militarilor.
• Dezvoltarea la militari convingerea că ei trebuie să fie drept exemplu 

de înaltă cultură, modestie şi cumpătare, să păstreze cu sfinţenie 
onoarea militară, să-şi apere demnitatea şi să stimeze demnitatea 
celorlalţi. Ei sunt educați, să țină cont de faptul că, după compor-
tamentul militarilor, se judecă nu numai despre ei, dar şi despre 
onoarea Forţelor Armate în ansamblu.

3. În domeniul educaţiei civice:
• Înțelegerea semnificației istorice a evenimentelor majore din viaţa 

ţării şi a armatei;
• Dezvoltarea spiritului civic, a sentimentelor patriotice, cultivarea 

devotamentului faţă de ţară şi popor, respectului şi dragostei faţă de 
serviciul militar, atât în rândul militarilor în termen, cât şi a socie-
tăţii civile;

• Înțelegerea fenomenelor referitoare la Patrie, popor, conştiința nați-
onală, sistem politic.

• Militarii trebuie să fie politicoşi faţă de populaţia civilă, să mani-
feste o deosebită atenţie faţa de persoanele în etate, femei şi copii, să 
contribuie la apărarea onoarei şi demnităţii cetăţenilor, precum şi să 
le acorde ajutor în caz de accidente, incendii sau calamităţi.

Comandantul este educatorul militarului.
Pentru realizarea obiectivelor educaționale comandanții au atribuții: 
	să menţină dispoziţia morală şi psihologică a militarului;
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	să cultive sentimentul de mîndrie şi simţul răspunderii pentru apar-
tenenţa la Forţele Armate ale Republicii Moldova;

	să dezvolte calităţile necesare pentru îndeplinirea datoriei militare, 
curajul, stăpînirea de sine, ingeniozitatea, vigilenţa, sentimentul 
camaraderiei şi simţul întrajutorării;

	să ofere personal exemplul de educaţie, de atitudine sârguincioasă 
faţă de serviciu;

	să desfășoare ritualurile și ceremoniile militare stabilite în regula-
mente;

	să perfecţioneze cultura comunicării interetnice;
	să manifeste grijă pentru coeziunea colectivului şi pentru consoli-

darea prieteniei dintre militari;
	să ia în consideraţie şi să stimeze sentimentele, tradiţiile şi obiceiu-

rile lor în dependență de apartenența etnică;
	să dea dovadă de delicateţe şi atenţie faţă de subordonaţi, să nu 

admită în relaţiile cu ei grosolănii;
	să îmbine exigenţa înaltă şi principialitatea cu respectul demnităţii 

lor personale;
	să ia măsuri pentru soluţionarea problemelor ce ţin de traiul şi de 

asigurarea protecţiei sociale şi juridice a militarilor, a cetăţenilor, 
eliberaţi din serviciul militar şi a membrilor familiilor lor;

	să creeze condiţii pentru dezvoltarea spiritului creativității milita-
rilor;

	să contribuie pentru ridicarea nivelului de cultură şi odihnă, pentru 
întărirea sănătăţii şi dezvoltarea fizică.

Toate aceste obligații comandanții le desfășoară printr-o serie de acti-
vităţi educative, culturale şi artistice sub diferite forme:

a) activități de promovare a tradițiilor militare
• ceremonii militare; 
• adunări solemne;
• comemorări.

b) activități culturale
• festivaluri;
• spectacole,
• concerte;
• expoziții;
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• întâlniri cu persoane de creaţie;
• mese rotunde;
• expoziții de carte;
• serate muzicale şi literare;
• concursuri de poezii, eseuri, desene ș.a. 

c) activități de educație civică
• ședințe pe teme patriotice, de cunoaștere a drepturilor și responsa-

bilităților civice;
• evocări;
• mese rotunde;
• dezbateri;
• prelegeri;
• vizionări de filme;
• întâlniri cu veterani de război, cu eroi, cu militari de succes;
• excursii la muzee, morminte și opere comemorative de război;
• participarea la aniversări, comemorări și ceremonii militare;
• participarea la îngrijirea monumentelor și operelor comemorative 

de război;
• participarea la manifestările cu caracter religios.

Aceste activități sunt prevăzute în programul zilnic și în planurile 
educative lunare și se desfăşoară în cadrul:

• zilelor de sărbătoare/de odihnă;
• orelor educative;
• ședințelor de educație civică;
• timpului rezervat informării efectivului.

Structuri de specialitate
La nivelul Marelui Stat Major al Armatei Naționale activează Servi-

ciul educație civică și tradiţii militare în J7 Direcţie instruire întrunită şi 
doctrine, care organizează și coordonează activitățile educative în Armata 
Națională. 

La nivel de unitate, activităţile de acest gen sunt planificate de către 
persoana responsabilă, netitular, de domeniul tradițiilor militare, culturii 
și educației civice, desemnată de către comandantul unităţii militare. În 
subunităţi, aceste activităţi le desfăşoară comandanţii de subunități.

La realizarea promovării activităților de tradiții militare, cultură și 
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educație civică contribuie și alte subdiviziuni ale Ministerului Apărării și  
Armatei Naționale cu atribuții în domeniul menționat. 

La ele se referă:
• Centrul de cultură şi istorie militară;
• Direcţia protocol şi ceremonial a Ministerului Apărării;
• Centrul mass media militară;
• Centrul gestionare resurse de mobilizare şi al efectivului A.N.;
• Orchestra Prezidenţială a Republicii Moldova;
• Clubul Sportiv Central al Armatei;
• unitățile militare;
• centrele militare teritoriale.

De asemenea, la organizarea activității educative se colaborează cu:
• asociațiile obștești, inclusiv de veterani, uniuni de creație;
• instituțiile de cultură (muzee, teatre, biblioteci, săli de expoziții);
• autorităţile publice locale;
• instituţiile de învăţământ: publice și private;
• Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove și Mitropolia Basara-

biei.

Pregătirea tineretului pentru serviciul militar
• Pregătirea tineretului pentru serviciul militar se organizează con-

form Legii nr.1245/2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru 
apărarea Patriei, și Regulamentului cu privire la încorporarea cetă-
ţenilor în serviciul militar în termen sau în cel cu termen redus sub 
diferite forme.

• Cu recruții se organizează, pe bază de voluntariat.

Pregătirea premilitară, care include predarea unui curs facultativ de 
pregătire militară elementară pentru elevii instituţiilor de învăţământ secun-
dar care au fost recrutaţi în modul stabilit. Conducerea şi controlul asupra 
organizării pregătirii militare elementare revin organelor administrativ-mi-
litare, în comun cu organele de învăţământ care asigură în acest scop:

• a) pregătirea instructiv-metodică a conducătorilor cursului de pre-
gătire militară elementară în instituţiile de învăţământ;

• b) acordarea ajutorului tehnico-material şi metodic necesar condu-
cătorilor instituţiilor de învăţământ în amenajarea cabinetelor de 
studii la pregătirea militară elementară;
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• c) organizarea competiţiilor sportive şi altor activităţi militar-patri-
otice cu participarea recruţilor din teritoriu;

• d) analiza rezultatelor şi întocmirea dărilor de seamă privind desfă-
şurarea pregătirii militare elementare.

• Predarea cursului facultativ se efectuează în conformitate cu Pro-
grama privind pregătirea militară elementară, aprobată de Ministe-
rul Apărării şi Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării.

• La sfârşitul anului de studii, conducătorii instituţiilor de învăţămînt 
secundar prezintă în organele administrativ-militare teritoriale cer-
tificatele despre absolvirea cursului facultativ de pregătire milita-
ră elementară, în baza cărora se face înscrierea corespunzătoare în 
adeverinţele de recrutare şi în fişele de evidenţă ale recruţilor, cu 
indicarea timpului şi locului de absolvire.

Pregătirea cetăţenilor în specialităţi tehnice militare în şcolile teh-
nice militare specializate ale Ministerului Apărării

• La fel se organizează cu recruții Educaţia civică, care are drept scop 
formarea şi dezvoltarea conştiinţei patriotice şi a devotamentului 
recruţilor faţă de Patrie, a respectului faţă de Constituţia Republi-
cii Moldova şi legislaţia în vigoare, pregătirea lor moral-psihologică 
pentru apărarea Patriei.

Mai sunt și alte forme de pregătire a cetățenilor pentru apărare ca: 
• Pregătirea în cadrul formaţiunilor de protecţie civilă pentru 

protecţia civilă în vederea cunoaşterii şi aplicării regulilor şi măsu-
rilor de protecţie civilă.

• Pregătirea în cadrul formaţiunilor sanitare voluntare ale Crucii 
Roşii realizate de Societatea de Cruce Roşie din Republica Moldova.

• Pregătirea în cadrul centrelor de instruire a rezervei Forţelor 
Armate în vederea însuşirii şi formării deprinderilor militare, 
educaţiei militaro-patriotice. 

Toate formele specifice instituției militare desfășurate în cadrul proce-
sului educativ militar sunt orientate și spre realizarea idealului educațional 
general în vederea formării unei personalităţi: cu spirit de iniţiativă; capa-
bile de autodezvoltare; care posedă nu numai un sistem de cunoştinţe şi 
competenţe necesare pentru angajare pe piaţa muncii, dar şi independenţă 
de opinie şi acţiune; fiind deschisă pentru dialog intercultural în contextul 
valorilor naţionale şi universale asumate.


