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Recent s-au întors de la a 39-a ediţie 
a Festivalului internaţional de artă pen-
tru copii, desfăşurat în oraşul Kielce, la 
o distanţă de 100 km de Cracovia, Polo-
nia. Un peisaj unic de concerte de gală 
din Europa în cel mai frumos amfiteatru. 
Festivalul se desfăşoară din 1974, com-
pletînd zilele lui iulie cu mult dans, cîn-
tec, distracţie, zîmbet şi recreare. Festiva-
lul din Kielce ce găzduieste zeci de tineri 
şi grupuri de muzică, dans, canto, teatru, 
folclor, orchestre şi solişti se transformă 
într-o scenă mare cu o audienţă unică de 
mii de oameni.

De data aceasta, festivalul a adunat 
peste 2500 de participanţi din 17 ţări. 
Delegaţia Republicii Moldova a fost re-
prezentată de cinci colective coregrafice 
din Chişinău, Criuleni şi Bender, cumu-
lînd circa 130 de tineri. 

„Fantezia” participă de trei ani con-
secutiv la acest concurs, la care se atestă 
o concurenţă puternică. Ani la rînd au 
fost clasaţi pe poziţia a doua, dar anul 
acesta şi-au propus un ţel, să cucereas-
că trofeul - Zlota Jodla (bradul de aur), 
tradiţionalul simbol al acestei regiuni. 
Astfel, că după o pregătire asiduă şi o 
prezentare artistică a două lucrări co-
regrafice, un show de ritm, teatru şi im-
provizaţie, juriul a decis ca premiul mare 
la categoria de vîrstă 16 – 22 de ani să fie 
al ansamblului de dans „Fantezia”.

În cadrul concursului, au împărţit 
experienţa cu ţări precum Rusia, Kaza-
hstan, Belarus, Polonia, Bulgaria, SUA, 
Canada ş.a. La aceeaşi categorie, pe locul 
secund s-a clasat un studiou de dans mo-
dern din St. Petersburg, Rusia, iar bradul 
de bronz l-a cîştigat Ucraina. Delegaţia 
Republicii Moldova a reuşit să adjudece 

cinci trofee în cadrul acestui festival.
Pe perioada desfăşurării concursului, 

participanţii au avut parte de un program 
de divertisment încărcat, gazdele au or-
ganizat excursii la muzeul dinozaurilor, 
muzeul jucăriilor, le-au pus copiilor la 
dispoziţie filme în format 5D. 

Imediat după festival, copiii au avut 
şansa să călătorească, să viziteze capitala 
Republicii Cehia, oraşul Praga. Au pu-
tut admira lucrările Galeriei de artă din 
Dresden. Presupun că a fost o deplasare 
obositoare, dar în acelaşi timp foarte în-
cărcată din punct de vedere emoţional.

Potrivit lui Vitalie Ermicioi, locţiitor 
şef al Centrului de Cultură şi Istorie Mili-
tară, preşedintele Asociaţiei pentru dez-
voltarea dansului modern din Republica 

Moldova, pentru această victorie s-a lu-
crat intensiv, cîte şase ore în zi, şapte zile 
pe săptămînă. „Să fi fost opt, opt zile am 
fi lucrat”, a mai adăugat dumnealui.

Dar ce este specific, totuşi, pentru 
această plecare? S-a hotărît în colectiv, 
de comun acord, că dacă vor lua marele 
premiu, victoria să o dedice zilei Armatei 
Naţionale, aniversării a 21-a. Obiectivul 
a fost atins, iar Armata Naţională este 
nemijlocit deţinătoarea unui nou trofeu. 
Pentru că şi ansamblul „Fantezia” a luat 
naştere în acelaşi an cu armata, se stră-
duie să păşească în acelaşi ritm şi să păs-
treze acelaşi puls.

Fanteziştii sînt organizatori a opt 
ediţii ale Festivalului internaţional de 
dans modern. Începînd cu 20 septem-
brie, demarează lucrările pentru cea de-a 
9-a ediţie, cu invitaţi din Germania, Po-
lonia şi Rusia.

În paralel, a luat start un proiect-
pilot internaţional „Casa”. „Mă bucură 
că Centrul nostru şi Armata Naţională 
sînt partenerii acestui proiect”, a decla-
rat Ermicioi. În acest context, proiectul 
a găzduit zece profesori din Europa care 
lucrează cu copiii din gimnaziul – inter-
nat nr.3 din capitală. Pe final, organiza-
torii intenţionează să prezinte produsul 
acestui proiect – un spectacol bazat pe is-
toriile acestor copii, pe ambele maluri ale 
Nistrului. Primele două spectacole vor fi 
prezentate în premieră la teatrul Ginta 
Latină, pe 8 şi 9  septembrie. 

Ansamblul de dans popular şi mo-
dern „Fantezia” îşi are începuturile în 
Chişinăul anilor 1990, mai exact 1991, 
cînd grupul era alcătuit din 20 de copi-
laşi, instruiţi de un singur profesor. Au 
trăit momente fericite şi mai puţin feri-
cite. Au început-o de la Palatul pionieri-
lor, au ocupat spaţiul Academiei de arte. 
Erau perioade cînd nu aveau unde să se 
antreneze. Un mare mulţumesc le dato-
rează Armatei Naţionale, care i-a înţeles 
şi i-a găzduit sub aripa sa.

La moment, ansamblul numără circa 
100 de copii, cu vîrste de la cinci pînă la 
20 de ani. Grupul mare este grupul profe-
sionist. Sînt antrenaţi de către şase profe-

sori. Membrii sînt tineri pasionaţi de 
dans, din licee, şcoli şi gimnazii.

Locotenent Natalia ANDRONACHI
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Pentru onoare! 
             Pentru Patrie! 
                        Pentru tricolor!

“Fantezia” ritmului de victorie!

Sînt laureaţii mai multor festivaluri internaţionale. Au fost în ospeţie 
la Santa Claus. Tot ei au fost în vîrful Turnului Eiffel din Paris şi la 

Disneyland, au dansat în Legoland...  Se mîndresc cu multe victorii 
obţinute în Turcia, Germania, Finlanda, Grecia, Olanda şi şirul conti-
nuă la nesfîrşit. Anul acesta, ca şi mulţi ani la rînd de altfel, programul 
ansamblului de dans popular şi modern „Fantezia” conţine, spre sfîr-
şit de an, turnee cu participarea la diverse festivaluri şi concursuri. 

tinerii chişinăuieni au împărţit 
podiumul de premiere cu echipa for-
mată din premilitarii din Bălţi, clasaţi 
pe locul doi şi cei din Orhei, cărora le-a 
revenit locul trei.

Prezent la festivitatea de încheiere 
a spartachiadei, şeful Marelui Stat Ma-
jor, comandantul Armatei Naţionale, 
generalul de brigadă Vitalie Stoian, a 
declarat că prin participarea la com-
petiţiile de acest gen, tinerii premilitari 
demonstrează dorinţa de a practica 
sportul, de a cunoaşte tradiţiile naţio-
nale şi arta militară. „Vă felicit pentru 
rezultate bune şi vă aştept în unităţile 
militare”, a spus comandantul Armatei 
Naţionale.

Potrivit colonelului Eduard Ohlad-
ciuc, şeful Direcţiei personal, sparta-
chiada tinerilor recruţi se înscrie în se-
ria de activităţi, organizate de Armata 
Naţională cu scopul de a pregăti viitorii 
ostaşi pentru îndeplinirea serviciului 
militar în Forţele Armate ale Republi-

cii Moldova. ,,În acest an echipele au 
fost mai bine pregătite, ceea ce este un 

factor îmbucurător, pentru că în arma-
tă vor veni tineri care deja cunosc rigo-
rile vieţii cazone”, a punctat colonelul 
Ohladciuc.

În programul spartachiadei au 
fost incluse 12 probe sportive, printre 
care: curse de alergări la 100 şi 1000 m, 
aruncarea grenadei, trageri din puşca 
pneumatică şi a otgonului, ştafeta mi-

litară, montarea şi demontarea AKM, 
instrucţiunea de front, ridicarea halte-
rei şi concursul de inteligenţă.

La competiţie au participat 12 
echipe din centrele militare, printre 
care Chişinău, Bălţi, Cahul, Căuşeni, 
Edineţ, Hînceşti, Orhei, Străşeni, Soro-
ca, taraclia, UtAG, Ungheni.

CAPITALA PENTRU TOATă ŢARA

Echipa Centrului Militar Teritorial Chişinău a devenit învingătoa-
rea spartachiadei republicane a jocurilor militar-sportive „Pe 

meleagurile natale”, care în luna august a finalizat competiţia ce a 
mobilizat o bună parte din tinerii ţării noastre.
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Student Andrei COtILevSCHI, 
anul Iv, Academia Militară
 ,,Alexandru cel Bun”

„Este o tradiţie a 
familiei mele, conform 
căreia bărbaţii trebuie să 
execute serviciul militar, 
dar eu mi-am dorit să de-
vin ofiţer  şi să urmez o 
carieră militară, de aceea 
am ales sa fac studiile în 
Academia Militară „Ale-
xandru cel Bun” şi cred 
că am optat pentru cea 
mai reuşită cale pentru 
viitorul meu. Viaţa mili-
tară m-a schimbat mult, 

am devenit mai responsabil, mai punctual. Mi s-a 
format simţul de patriotism faţă de neamul şi drape-
lul ţării, ceea ce în ziua de azi lipseşte la o mare parte 
din populaţie. Sper să absolvesc cu succes Academia 
Militară şi să fiu un adevărat apărător al Patriei.”

Sergent Natalia MARDARI,
subofițer stat major, 

Batalionul de Gardă

„Interesul pentru ar-
mată i-au provocat res-
pectul şi aprecierea dată 
persoanelor în uniformă 
militară. Eram foarte 
curioasă ce înseamnă 
armata şi din spusele ta-
tălui am înțeles că este 
instituţia care te face mai 
disciplinat, mai punctual 
şi ferm în decizii. De toa-
te acestea m-am convins 
singură pe parcurs. Am 
îndrăgit această meserie 
chiar de la început şi sînt recunoscătoare militarilor 
cu experiență de la care am învățat foarte mult. Re-
cunosc, de la început a fost foarte greu, dar dorința 
mea de a acumula multă experiență m-a ajutat să 
parcurg momentele dificile. Mîndria din ochii pă-
rinţilor mi-a dat curajul necesar, iar invidia vecinilor 
cu băieţi am transformat-o în respect. Se merită să fii 
militar chiar dacă eşti femeie.”

Plutonier adjutant Olga ANDRONACHI, 
Regimentul de Rachete Antiaeriene

„Din copilărie mă 
fascina uniforma milita-
ră, atunci cînd am primit  
cadou o bonetă de la un 
fost militar. Cu timpul, 
am înţeles că haina aco-
peră trupul, totodată ea şi 
descoperă interiorul per-
sonalităţii. Personalitatea 
nu este un dar,  este un 
rezultat obţinut prin acti-
vitate, prin efortul zilnic 
de a îmblînzi, a supune şi 
a controla incontrolabilul 
din noi. Atunci am hotărît să devin militar, căci a fi 
militar nu e o profesie, ci un destin, o datorie să-ţi 
aperi Patria, pămîntul strămoşesc, familia, cinstea. 
Viaţa de militar implică mai multe dificultăţi, însă 
odată cu perseverenţa şi munca ele devin reuşite care 
ne alină, sau aş mai spune „prin greutăţi spre stele”. 
totuşi, anume milităria pune în lumină acele calităţi 

ce merită admiraţie, respect şi cinste. Personal nu re-
gret de  această alegere.”

Locotenent Natalia CARAuş,
 sociolog-psiholog,  
Brigada Infanterie Motorizată ,, Moldova”

,,Încă de mic copil 
am admirat oamenii ce 
poartă pe umeri  epoleţi 
şi mi-am dorit să de-
vin militar. Familia mea 
avea şi are  încredere în 
militari, îi apreciau şi îi 
stimau enorm de mult. 
Fiind studentă, am avut 
ocazia să-mi  fac stagiul 
în unitate. Apoi după 
scurt timp mi-am făcut şi 
practica de licenţă. Mi-a 
plăcut punctualitatea şi 

accentul pus pe disciplină. Imediat după finisarea 
examenelor de stat, am depus o cerere de încadrare 
în serviciul militar. Sînt mulţumită şi mă mîndresc 
că îndeplinesc serviciul militar.”

Locotenent major Alexandr PROCOPCIuC, 
ofiţer superior planificare, 

Batalionul Geniu

„De pe băncile şcolii 
am avut  interes faţă de 
militărie. Aşa că după 
ce am absolvit liceul, am 
mers la o şcoală milita-
ră şi am fost convins că 
vreau să devin  militar şi 
să fac o carieră de succes. 
În Forţele Armate am 
găsit ordine şi disciplină, 
ceea ce mi-a plăcut foar-
te mult.  Am ales armata, 
deoarece îmi oferă posi-
bilitatea de a-mi forma o 
carieră, un salariu stabil şi un viitor sigur. Sînt foar-
te mîndru că activez în cadrul Batalionului Geniu, 
unde mi-am perfecţionat pregătirea profesională, 
dezvoltarea calităţilor morale, stabilitatea, rezistenţa 
fizică şi tăria de caracter.”

Căpitan Ion BAICu, 
şef stat major–locţiitor comandant  

Batalion Infanterie, Brigada Infanterie  
Motorizată  ,,Dacia”

„De la vîrsta de 5 ani, 
am participat la parada 
de 9 mai din satul natal 
condusă de tatăl meu care 
era instructor militar la 
şcoală. De multe ori luam 
cascheta tatălui meu şi 
umblam prin toată casa 
cu ea imitîndu-l. Apoi a 
apărut dorinţa de a face 
carieră militară şi am ales 
să-mi fac studiile în Insti-
tutul Militar „Alexandru 
cel Bun”. Venind în arma-
tă şi îndeplinind serviciul militar, mi-am perfectat şi 
definit multe calităţi. Funcţiile deţinute m-au ajutat 
să mă regăsesc. Nu regret că mi-am ales această me-
serie, chiar mă mîndresc că sînt militar şi ofiţer al Ar-
matei Naţionale. Menţionez că nimeni nu ne poate 
fura visele atunci cînd vrem să reuşim cu orice preţ.”

Maior Iulian StRuNGA, 
comandant Batalion de transmisiuni

„A fi militar, a face 
parte din Armata Na-
ţională, încă din ado-
lescenţă am considerat  
o meserie de onoare. 
Imboldul de a fi în rîn-
durile militarilor a fost 
sentimentul de mîndrie 
de a purta uniforma mi-
litară, de a cunoaşte ar-
mamentul, tehnica mi-
litară, precum şi tactica 
şi strategia de luptă. Nu-
mai cei care şi-au des-
tinat viaţa acestei meserii pot să facă faţă situaţiilor 
neordinare şi provocărilor de zi cu zi. Un motiv nu 
mai puţin important este acela de a educa patriotis-
mul generaţiei noi, de a servi Patria şi neamul. Un alt 
beneficiu cred că nu doar pentru mine, ci şi pentru 
alţi militari sînt deplasările periodice la centrele de 
instrucţii unde au loc diverse aplicaţii, ceea ce ne aju-
tă la  menţinerea unui grad înalt de profesionalism, 
la evoluţia cunoştinţelor în domeniul milităriei şi la 
obţinerea experienţei internaţionale.”

Locotenent-colonel Sergiu RAILeAN, 
comandant Divizion de Artilerie

“Mereu mi-am dorit 
să fiu ofiţer în Armata 
Naţională, acolo unde 
onoarea şi demnitatea 
sînt baza relaţiilor inter-
personale şi de serviciu; 
acolo unde prin greutăţi 
te învaţă să nu trădezi ni-
ciodată, să nu-ţi laşi prie-
tenii la nevoie, să respecţi 
munca altuia. Şi aceste 
calităţi nu se dezvoltă 
uşor, nu toţi rezistă.

Nu mi-a fost totdeau-
na uşor, dar am mers înainte şi am lucrat la greşelile 
mele şi mă străduiam să nu mă supăr pe superiori. 
Înainte de toate, trebuie să lucrezi la propriile capa-
cităţi. Cred că calea militară pe care am parcurs-o 
este calea de muncă asupra greşelilor pe care le-am 
comis, recunoaşterea lor şi trecerea obstacolelor. 
Mereu m-am străduit să fac lucrurile la cel mai înalt 
nivel şi cu o responsabilitate maximă. Important este 
să nu dezamăgesc pe cei care au investit în mine.

Doresc să mai acumulez experienţă interesantă. 
De fapt, mai vreau realizarea şi implementarea tutu-
ror ideilor care vizează activitatea în unitatea pe care 
o conduc, vreau să obţin informaţie nouă, să studi-
ez, să lucrez la calificarea profesională. Şi în aşa fel, 
societatea civilă să continue să privească armata cu 
încredere, iar părinţii tinerilor care vin să facă arma-
ta să mulţumească structurii noastre pentru educaţia 
pe care le-am oferit-o copiilor lor.”

Colonel vitalie BeşLeAGA, 
şef adjunct Direcţia operaţii

„De ce am ales ar-
mata, cînd în faţa mea 
aveam atîtea drumuri, 
un şir de posibilităţi? 
Am ales să fiu militar, 
am ales armata, pentru 
a mă putea defini ca per-
sonalitate, să-mi întăresc 
trupul şi spiritul, să de-
vin un bărbat adevărat 
al neamului, pentru a-mi 
face datoria faţă de Pa-
trie, pentru a obţine o 
bună pregătire profesio-
nală, posibilitatea de afirmare şi de construire a unei 
cariere de lungă durată, ba chiar şi pe viaţă.

Fiindcă armata permanent te provoacă la o în-
trecere cu tine însuţi şi cu ceilalţi, te menţine într-o 
formă fizică şi psihică de invidiat, iar experienţa de 
viaţă şi profesională, specifică domeniului, pe care o 

poţi dobîndi în armată, cu greu poate fi acumulată 
într-un alt domeniu. Şi nu este dată doar de provo-
cările trăite în serviciul de zi, în misiunile din ţară şi 
străinătate, de numeroasele ocazii de a călători, de 
a vizita locuri noi şi de a cunoaşte noi culturi, dar 
şi de numeroasele contacte cu diferite persoane, de 
viaţa în colectiv şi lucrul în echipă, de prieteniile noi 
şi solide bazate pe camaraderie şi solidaritate.

toate acestea ajută persoana dornică de a-şi de-
păşi limitele personale stabilite şi de a trăi viaţa din 
plin făcînd în permanenţă cee a ce ştii mai bine - da-
toria faţă de Patrie.”

General  de brigadă Igor CutIe, 
director Marele Stat Major

“Consider că la 17 
ani un băiat care absol-
vea  şcoala, avea multe 
opţiuni.  Şi una era să 
devin agronom pentru 
că dorea tata şi profesor 
pentru că dorea  mama, 
şi numai fratele meu 
dorea să devină militar”.  
Erau exemplu  fraţii Sa-
vciuc care erau deja cur-
sanţi  şi ofiţeri  sau pozele  
pe panourile  şcolii,  ale 
fraţilor Volovei şi altor 
absolvenţi  în uniforme 
militare sau alţi factori care au influenţat asupra de-
ciziei de a deveni militar. Nu se ştie, dar pînă la urmă 
s-a convenit în sînul familiei că dacă unul a ales acest 
drum, merge şi altul. Aşa am devenit militari în 
şcoala militară de geniu din Kaliningrad, unde 5 ani 
am studiat această  artă şi nu regret.

 O carieră militară  de succes începe într-un me-
diu al disciplinei, al valorilor şi normelor militare. 
tinerii care îmbrăţişează cariera militară trebuie să 
fie caracterizaţi de voinţă, determinare, competitivi-
tate, angajare efectivă, curiozitate intelectuală şi do-
rinţă de lucru în echipă.

 Fiecare militar ar trebui sa privească profesia 
militară ca pe un hobby: să fie făcută pur şi simplu 
din plăcere. Hotărîrea, implicarea, curajul de a susţi-
ne ideile sînt definitorii.

O calitate de bază a militarului o reprezintă  spi-
ritul de corp, adică să împărtăşeşti împreună cu cei-
lalţi colegi valorile comune (mîndrie, loialitate, în-
credere în sine, colegi şi grup, onestitate, demnitate, 
onoare, disciplină, dăruire de sine, solidaritate etc.) 
proprii grupului militar de apartenenţă, pe care îl so-
coţi deosebit, aparte de alte colectivităţi umane. 

Ofiţerii reprezintă corpul de elită al armatei. 
Pornind de la recrutare, selecţie şi continuînd cu for-
marea în instituţii militare de învăţămînt, experien-
ţa acumulată în diferite funcţii, toate elementele de 
planificare a carierei ofiţerilor contribuie la formarea 
lor ca lideri militari. Durata etapelor de evoluţie în 
carieră şi dezvoltare profesională, precum şi a stagiu-
lui efectiv în gradele de ofiţer variază de la un individ 
la altul, în funcţie de performanţele şi potenţialul de 
care dă dovadă, experienţa dobîndită şi pregătirea 
acumulată  pe timpul serviciului militar. Ofiţerilor le 
este dedicată conducerea structurilor militare pînă la 
cel mai înalt nivel.

Doresc  să spun că datorită  faptului că am ales pro-
fesia  de  militar,  mi s-a oferit posibiltatea să înţeleg mai 
bine sensul cuvintelor patrie, meleag natal, şi  acestea 
nu sînt pentru mine doar cuvinte, însă scopul  vieţii”.

Locotenent Mihaela MîRzA

Pulsul armatei

Armata, grea sau uşoară, e armată. Unii respectă militarii, alţii respectă civilii. Unii 
cunosc ce înseamnă ordine, respect şi disciplină, alţii şi-ar dori să cunoască. Zi de 

zi, clipă de clipă ei sînt responsabili pentru soldaţi, pentru civili, pentru semeni, pentru 
întregul neam. De ce  au ales să poarte pe umeri o povară pe cît de grea, pe atît de 
frumoasă şi  destoinică, ne spun militari din diferite unităţi ale Armatei Naţionale. Militari 
cu stele mari şi cu responsabilitate pe măsură, militari cu stele mai mici, dar foarte scli-
pitoare şi care ades luminează cele mai umbrite căi.

Nimeni nu ne poate fura visele atunci cînd vrem să reuşim cu orice preţ

de ce am aleS armata?

Indiferent din ce motiv au ales calea mi-
lităriei, indiferent de grade militare  şi de 

ani, de unitate şi structură, ei îşi îndepli-
nesc misiunea nobilă de apărător al Patri-
ei. Ei au drepturi şi foarte multe obligaţii, ei 
adesea îşi sacrifică timpul dedicat familiei, 
ei îşi riscă viaţa pentru liniştea ţării şi rămîn 
a fi ,,soldaţi la chipiu”,  ce merită înaltă con-
sideraţiune şi profund respect, persoane  
cu epoleţi ce au în suflet şi în gînd ,,pentru 
Patrie, pentru Onoare, pentru Tricolor”.
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Pe “italianul” l-am surprins trăgînd 
cu mare poftă fumuri dintr-o ţigaretă. 
Nu are 19 ani împliniţi, dar declară că 
este un “fan” înrăit al tutunului. Mare 
păcat pe capul lui. 

Soldatul Alexei Bodolan iubeşte să 
gătească. Cînd are timp liber, îi place să 
le surprindă pe mama şi pe bunica, în zi-
lele cînd vin istovite de oboseală de la 
serviciu, cu bucate alese precum: pizza, 
paste, orez şi chiar biscuiţi plămădiţi cu 
foarte mult suflet.

În căutarea unei vieţi mai bune şi 
dorul de mamă l-au determinat pe Alexei 
să migreze în oraşul Monza, Italia. Mon-
za este un oraş situat pe rîul Lambro, un 
afluent al rîului Po, în regiunea Lombar-
dia, la aproximativ 15 km nord-est de 
Milano. Acest oraş este bine cunoscut 
pentru marile curse auto de pe  Autodro-
mul Naţional Monza. Oraşul găzduieşte, 
de asemenea, unul dintre cele mai mari 
parcuri urbane din Europa. 

Cînd a plecat, ştia doar cîţiva termini 
italieni, vreo cinci la număr, elementarul 
ciao, grazie, come stai, cu care nu putea 
lega normal o conversaţie. Patrimoniul 
artistic bogat, interesul faţă de peisajul 
fascinant şi această cultură ce îmbină 
anticul şi modernul l-au obligat pur şi 
simplu să înveţe limba. După trei luni, în 

care prietenii italieni au încercat să-l ajute 
să deprindă limba prin mai multe proce-
dee simple, printre care au fost gesturile, 
prezentările prin intermediul desenelor şi 
fotografiilor, protagonistul nostru vorbea 
fluent italiana. Ba mai mult, s-a înscris la 
şcoala de meserii „A.Olivetti” din locali-
tate. Timp de un an a însuşit trei profesii: 
cea de bucătar, chelner şi barman. 

A căutat de muncă pe specialitate 
şi a găsit la scurt timp. Dar numai după 
o lună, a început să-l mustre conştiinţa. 
S-a gîndit, totuşi, că ar fi demn să se în-
toarcă la patria-mamă, să facă armată, 
unde să îşi manifeste spiritul datoriei 
faţă de neam şi ţară. “Toţi prietenii mei 
din Moldova au trecut prin asta, ar fi fost 
o ruşine pentru mine să mă eschivez, să 
ignor unele dintre cele mai interesante 
clipe din viaţa unui tînăr”, a declarat 
soldat Bodolan. Cum am menţionat mai 
sus, în Italia îşi făcuse cercul său de pri-
eteni. Avea şi o iubită cu numele Vanes-
sa. Dar se pare că flacăra iubirii a încetat 
să mai ardă la auzul acestei noutăţi.  

La armată, nu la plug
În primăvara acestui an a revenit în 

ţară. Nu i-a reuşit din prima să fie mobili-
zat în Armata Naţională. Nu ştie cum s-a 

întîmplat că nu avea dosar personal. În 
asemenea circumstanţe, alţi băieţi şi-ar fi 
văzut de viaţa lor prin discoteci, cutreie-
rînd alte meleaguri, dar Alexei a demon-
strat că este un brav apărător al patriei. Un 
alt lucru merită de admirat la el. Singur 
nu avea cum să reuşească, aşa că a apelat 
la ajutorul bunicii sale. De asemenea, îi 
este recunoscător unchiului Nichifor care 
s-a implicat în soluţionarea acestei pro-
bleme. Ne-a subliniat că unchiul său Ni-
chifor este fost „fulgerist”, care la vremea 
lui a îndeplinit serviciul militar în cadrul 
Batalionului cu Destinaţie Specială. Ast-
fel, la 26 aprilie curent, soldat Bodolan 
s-a văzut încorporat în armată.

Primele zile a fost mai greu cu de-
şteptarea la ora 6:00 şi stingerea la 22:00. 
Nu i-a plăcut tunsoarea, dar cui îi place?! 
Pînă la armată purta părul mai lung şi-l 
făcea cu gel, etalîndu-şi frumuseţea în 
faţa fetelor. Mai tîrziu toate s-au aranjat 
repede şi confortabil. “Parcă nici acasă 
nu mai vrei să mergi, poate doar pentru 
2-3 zile, nu mai mult, pentru că oricum 
persistă nostalgia pentru viaţa cazonă şi 
noii camarazi”, a adăugat Alexei.

Pînă la armată a practicat judo. Se 

laudă cu locul II obţinut la competiţia pe 
raion. Judo include o varietate de teh-
nici care necesită o mare dexteritate şi 
coordonare. În Italia avea posibilitatea 
să progreseze cu acest tip de sport, dar 
frica (nu se referă aici la concurenţă, ci 
la anturaj) l-a învins.

Cursul de instruire iniţială a tînă-
rului ostaş l-a absolvit la Cahul, în Bri-
gada „Dacia”. I-a plăcut în unitate, dar 
distanţa de 260 km de la casă îl măcina. 
Unchiul i-a fost mereu alături, încurajîn-
du-l că are mari şanse să fie detaşat în 
garnizoana Chişinău. Cînd s-au început 
a citi listele cu cei care vor fi reparti-
zaţi în Brigada „Ştefan cel Mare”, ţinea 
pumnii strînşi şi se ruga. O foaie, două, 
trei. Numele lui nu răsuna de nicăieri. 
Îşi pierduse orice speranţă. Într-un sfîrşit 
s-a pomenit pe cea din urmă filă, ultimul 
pe listă. Exteriorul nu spunea nimic, pe 
cînd starea sufletească pe care o avea în 
acele momente era de nedescris. A ajuns 
acolo unde şi-a dorit din start. Astăzi 
este ostaş în Brigada „Ştefan cel Mare”.

Temperaturile mari nu sînt o provoca-
re pentru el. Le califică drept „light”, oda-
tă ce a avut curajul să întîmpine Anul Nou 

mai mulţi ani la rînd cu minime de minus 
şapte grade doar în pantaloni scurţi.

Se consideră un băiat ca toţi ceilalţi, 
dar în acelaşi timp atît de diferit. Mic la 
stat, dar mare la sfat. Se laudă cu patru 
limbi vorbite: rusa, româna, italiana şi 
spaniola – un adevărat poliglot. Nicio-
dată nu o să vorbească el primul. Nu-i 
place să bîrfească. Preferă să vadă şi să 
tacă în asemenea situaţii.

În opinia lui, în armată nimeni nu 
încearcă să se evidenţieze prin prove-
nienţa socială. „Odată ce am ajuns aici, 
devenim toţi fraţi”, declară Alexei.

În relaţiile cu superiorii se străduie 
să fie reţinut şi cumpătat. Nu-i condamnă 
atunci cînd ei sînt exigenţi sau cînd ridică 
vocea. Pentru că ei de asemenea sînt oa-
meni, au o inimă ca şi toţi ceilalţi, şi prin 
venele cărora curge acelaşi sînge roşu. 
Pînă la urmă aşa şi trebuie să fie un şef.

Este un tînăr ambiţios. La întrebarea 
ce va face mai departe, spune că vrea să 
rămînă pe contract. Şi poate peste ani, 
cu puţin noroc şi cu voia lui Dumnezeu, 
să se transfere în Europa. A auzit că în 
Bologna (Italia) este o unitate militară.

  

Întîi de toate, este prezent la eveni-
mentele ce ţin de Armata Naţională şi 
reflectă obiectiv realitatea lor în cadrul 
noutăţilor postului TV la care lucrează. 
Dar adevărata enigmă este că el a mîncat 
o perioadă de 18 luni din terciul ostăşesc 
şi a purtat uniforma mozaicată.

În 1994 a primit citaţia de încorpo-
rare. Fără ştirea părintelui său, a mers 
la comisariatul central din oraş. A fost 
examinat de comisia medico-militară, 
nu prezenta nici un semn care să indi-
ce prezenţa unei boli. Îşi aminteşte şi 
acum plutonierul care-l intervieva. Avea 
o mină aşa amuzantă. „Ai venit tu, de 
bună voie să faci armata?”, l-a întrebat 
militarul. Şi i-a dat pixul şi foaia să com-
pleteze cererea de încorporare. În două 
ore era bărbierit, aranjat şi gata de arma-
tă. Pe tatăl lui l-a anunţat de peripeţie în 
timp ce era transportat în unitatea milita-
ră unde urma să îndeplinească serviciul 
în termen. 

Iniţial a deţinut funcţia de şofer. Me-
seria propriu-zisă pe care o îndeplinea 
era, de fapt, cea de lăcătuş auto. Expe-
rienţa de lăcătuş a acumulat-o la civilie, 

pe timpul cînd lucra la un service 
auto. Pînă a veni la armată, a mai 
învăţat cîte ceva din radio-ingi-
nerie.

Pe durata serviciului militar 
se întîmpla să fie responsabil al 
unui efectiv de o sută de oameni 
– „o sută de cai putere”, spune, cu 
bună intenţie, Vlad Coroban. O 
misiune nu foarte uşoară de înde-
plinit. A făcut armata în „şineli” 
sovietic, ceva cu totul diferit de 
ceea ce poartă tinerii astăzi. „Ar-
mata în comparaţie cu anii ’90 s-a 
schimbat în bine. A preluat principii de 
administrare de la state înalt dezvolta-
te”, consideră Coroban.

Este adeptul patriotismului şi crede 
că fiecare băiat ar trebui să îndeplineas-
că datoria constituţională faţă de patrie. 
Armata este parte din viaţa lui. Nu re-
gretă nici un moment jertfit cu demnitate 
şi onoare pentru ţară.

Anul trecut a participat alături de 
alte personalităţi din lumea mass-me-
diei la concursul aplicativ-militar „Cel 
mai iscusit reprezentant mass-media în 

arta militară”, organizat de Ministerul 
Apărării. S-a învrednicit de locul întîi la 
proba trageri din pistolul AK 74 şi din 
pistolul TT. A fost premiat cu un rucsac 
de campanie, fără de care nu se porneş-
te nicăieri la drum şi o lopată mică de 
infanterie.

Pînă la vîrsta de 18 ani nu citise nici 
o carte. După ce a revenit din serviciul 
militar, lucrurile au luat o nouă întorsă-
tură. Are citită la activ toată literatura 
universală şi rusă. Biblioteca de acasă a 
strîns o colecţie impresionantă de cărţi. 
În repetate rînduri, a recitit creaţiile scri-

itorilor: Tolstoi, Dostoievski, Bal-
zac, Şukşin şi mulţi alţii. Genele 
şi dragostea pentru lectură se trag 
de la bunelul său, regretatul Vasi-
le Coroban, istoric şi critic literar 
nonconformist din RSSM, doctor 
habilitat în filologie (1958). 

El e Vlad 
de la Vlad Ţepeş
Vlad munceşte de la vîrsta de 

15 ani, atunci a pornit mecanismul 
de a învîrti bani. Şi-a dezvoltat un 
mic business. Tîrguia cu fructe şi 
legume în una din pieţele aglome-
ratului oraş Moscova. Ulterior s-a 
direcţionat pe genţi şi sacoşe. Profit 
cred că avea şi pe toate le încerca.  
Pînă la urmă, tinereţea este perioada 
care o dedicăm greşelilor, din care 
tragem învăţăminte mai tîrziu. Este 
perioada cînd călătorim fără o des-
tinaţie sigură şi cînd luăm decizii 
pripite.

Prin 1997, cînd domeniul con-
strucţiilor nu era atît de dezvoltat, 
şi-a găsit de lucru la un aşa-zis 
boier. Avea de construit o casă, în 

fiecare zi de la ora opt dimineaţa pînă 
la zece seara, dintre care o oră masa şi 
ciorba de acasă. Pentru munca prestată 
primea cîte zece lei pe zi, echivalentul 
a doi dolari pe atunci. După trei luni de 
muncă asiduă la mortar şi cărămidă, a 
avut norocul să întîlnească un coleg. L-a 
întrebat unde lucrează. I-a răspuns că 
e lemnar la Televiziunea naţională. S-a 
interesat dacă mai sînt locuri vacante. 
La care colegul i-a răspuns afirmativ, la 
funcţia de instalator de decor cu salariul 

de 90 de lei. La două luni de „tîrîit” ele-
mente de decor, a înţeles că trebuie să 
facă facultate. În paralel, a început să în-
veţe cu frecvenţă redusă la design interi-
or. Văzîndu-se cu diploma în mînă, după 
cinci ani lucraţi în mass-media, a mers 
hotărît la şefi pentru a cere un post mai 
bun, că nu o să fie hamalul cuiva toată 
viaţa. Era gata să îndeplinească funcţia 
de pictor-scenograf. Dar i s-a propus să 
îndeplinească rolul de operator. A rămas 
în acelaşi colectiv de creaţie pînă în 
2008. Dis-de-dimineaţă era la Moldova 
1, filma live o oră şi jumătate emisiunea 
„Bună dimineaţa”, după care mergea la 
postul de televiziune TV7, unde desfă-
şura concomitent activitatea, tot în cali-
tate de operator.

Banii cîştigaţi de la Televiziunea na-
ţională îi încredinţa tatălui său, pentru că 
el avea mai mare nevoie de ei.

Trei ani în urmă a absolvit arhitec-
tura, s-a specializat în machetare. Dar 
îi reuşeşte de minune şi să proiecteze. 
A elaborat lucrări la unii din cei mai 
bogaţi oameni de la noi din ţară, nume 
nu a vrut să divulge. Designul interior 
al propriei locuinţe este de asemenea 
rodul imaginaţiei lui. Vă închipuiţi un 
sătuc, un pod şi o cale ferată, toate pot 
fi văzute doar pe tavanul casei lui Vlad 
Coroban. Trebuie să fii tare ingenios să 
realizezi un orăşel cu tălpile în sus. De 
asta se conving prietenii cînd merg la el 
în ospeţie.

Într-o clipă de sinceritate, mi-a co-
municat în mod special că prenumele lui 
e Vlad de la Vlad Ţepeş şi nu de la Vla-
dimir Vladimirovici Putin. 

Soldat Alexei Iurie Bodolan s-a născut la 5 august 1993 în ora-
şul Ştefan Vodă. În 2009 absolveşte 9 clase cu predare în lim-

ba rusă la liceul teoretic „Dimitrie Cantemir” din aceeaşi localitate. 
Imediat după examenele din vară hotăreşte să plece din ţară. N-a 
stat mult pe gînduri. Şi-a cumpărat bilet la avion cu destinaţia Ita-
lia, acolo unde mama sa este stabilită mai bine de zece ani.

ciao, vaneSSa,
plec la... 

armată!

vlad - de la Ţepeş, iar caracterul - de la armată!

Îi auzim numele în spatele ştirilor difuzate la postul de 
televiziune TV7,  iar formula de final sună cam aşa: „ … 

, Vlad Coroban pentru Cotidian”.
Considera că e mai bine să ai şcoala vieţii decît să-ţi 

pierzi timpul cu cititul cărţilor. Reuşita şcolară nu era una 
dintre cele mai strălucite. După nouă clase s-a transferat 
la o şcoală serală. Spune că nu îi este ruşine să afirme 
acest lucru. 

În prezent este operator de televiziune. Dar ce tangen-
ţă are şi cum se intersectează cu armata?

Pagină realizată de locotenent Natalia ANDRONACHI



5 Oastea Moldovei
3 septembrie 2012

Ziua Armatei Naţionale

Militarul la datorie

Colonelul  
David MARkOwskI,  
co-directorul exerciţiului  
„Rapid Trident 2012” din par-
tea armatei sUA în Europa

Vreau să accentuez sîrguinţa contin-
gentului detaşat de Republica Mol-

dova la exerciţiul „Rapid Trident 2012”. 
Pot să declar că aveţi militari implicaţi 
în totalitate în misiunea pe care o exe-
cută şi că sînteţi foarte eficienţi într-un 
teatru de operaţii, chiar dacă este unul 
fictiv.  Aveţi  tehnică şi procedee de lup-
tă agresive, în sensul bun al cuvîntului, 
diferite de ale noastre, dar foarte efici-
ente. Observatorii armatei SUA, care 
v-au urmărit acţiunile pe parcursul a 
două săptămîni, au rămas impresionaţi 
de profesionalismul de care aţi dat do-
vadă. Un lucru excelent oferit de acest 
exerciţiu  este că contingentul armatei 
Republicii Moldova a avut posibilitatea 
să înveţe noi metode şi  tehnici de luptă,  
atît de la forţele armate americane, cît şi 

de la o serie de alte state, îmbogăţindu-
şi  cunoştinţele în domeniul operaţiuni-
lor de menţinere a păcii. Mi-a plăcut şi 
show-ul armatei Moldovei din cadrul 
zilei dedicate eşaloanelor superioare ale 
statelor participante la “Rapid Trident 
2012”.  Am lucrat împreună la realizarea 
scenariului pentru acea zi.  Pot să menţi-
onez că militarii din Moldova au fost cei 
mai buni la exerciţiul de scotocire a clă-
dirilor. Au fost foarte operativi în toate 
tehnicile şi procedeele efectuate, au fă-
cut paşi concreţi de luptă, antrenamente 
destul de agresive, ceea ce i-au făcut să 
arate puternici.

Aveţi toate aprecierile mele.  Îmi 
doresc să continuăm să cooperăm, să 
lucrăm în acelaşi ritm, de asemenea, să  
continuăm să prietenim. În asemenea 
mod, să devenim tot mai aproape ca par-
teneri, ca state. La fel, vă îndemn să vă 
perfecţionaţi în continuu în pregătirea 
de luptă, să aveţi ambiţie şi să nu vă fie 
frică să încercaţi ceva nou. 

Maior David HIlls,  
superiorul echipei  

de observatori  
ai armatei sUA 

Activează în armata SUA 
din 1990. Timp de 12 

ani a activat în arma infante-
rie, iar în prezent - în dome-
niul logistic. Are în spate  du-
blă experienţă în Afganistan. 
În prima misiune, a partici-
pat la restabilirea Academiei 
Militare din Afganistan şi a 
instruit cadeţii afganezi. În 

turul secund, a activat în cadrul brigăzii 
din Kandahar.  Înainte de misiunile din 
Afganistan a predat la Academia West 
Point.  

Este pentru prima dată cînd activez 
cu militari moldoveni, dar am rămas 
impresionat de pregătirea voastră. Timp 
de două săptămîni, am fost în mijlocul 
celor două plutoane de moldoveni. Am 
fost plăcut surprins de modul de acţiune 
al moldovenilor, diferit de cel al Franţei, 
Marii Britanii etc. Aveţi o tehnică de lup-
tă similară serbilor şi polonezilor. Ţările 
est-europene au o tehnică preluată de la 
sovietici. E diferită de cea NATO în do-
meniul operaţiunilor de menţinere a pă-
cii, dar este foarte bună. Ceea ce vrem să 
facem prin intermediul exerciţiilor mul-
tinaţionale gen „Rapid Trident”, este să 
demonstrăm  diferite tehnici de luptă şi 
să le învăţăm pe cele pe care nu le cu-
noşteam, în acest fel să devenim intero-
perabili. Exerciţiul de percheziţionare a 
clădirilor, luarea cu asalt, este unul foarte 
dificil. Ştiţi de ce militarii moldoveni au 

fost implicaţi cel mai 
des în acest exerci-
ţiu? Pentru că ei sînt 
foarte buni. Pe bună 
dreptate pot să zic că 
moldovenii au făcut 
un lucru impresio-
nant şi care a servit 
drept un bun exem-
plu pentru ceilalţi 
militari. Aveţi o me-
todă de atac foarte 
bună, tehnici de lup-
tă bune, sînteţi moti-
vaţi şi disciplinaţi. Şi 

cel mai important în opinia mea, aţi fost 
foarte receptivi şi dornici să învăţaţi ceva 
nou. Aţi analizat toate oportunităţile care 
vi s-au propus şi le-aţi îmbunătăţit, aşa ca 
să fiţi cei mai buni. 

Scopul major al aces-
tor exerciţii este interope-
rabilitatea. Ele se organi-
zează pentru cooperare şi 
prietenie între militarii din 
mai multe state, ca să învă-
ţăm despre operaţiunile de 
menţinere a păcii, despre 
stabilitate, să învăţăm unul 
de la altul şi să lucrăm îm-
preună. Am format plutoa-
ne din 4-5 state şi le-am 
dat misiuni care, de regulă, 
sînt executate de o unitate 
închegată. Plus, exerciţiul 
oferă o serie de oportuni-
tăţi precum însuşirea lim-
bilor şi a tehnicilor de luptă diferite. 

 Scopul principal este conceptul par-
teneriatului pentru pace. Valorea exerci-
ţiului este dată de capacitatea militarilor 
din diferite state de a lucra împreună. Şi 
acest lucru l-am urmărit cu curiozitate 
timp de două săptămîni în cadrul exerci-
ţiului multinaţional de menţinere a păcii 
“Rapid Trident 2012”. 

  Militarilor moldoveni le doresc nu-
mai succese. Să acordaţi atenţie luptei 
neconvenţionale cu forţele inamicului 
şi, în acelaşi timp, să fiţi pregătiţi să lup-
taţi prin metode convenţionale. Sînteţi 
disciplinaţi, vă cunoaşteţi misiunile şi 
sînteţi responsabili. 

General–maior  
Veaceslav NAzARkIN, 
co-directorul exerciţiului  
“Rapid Trident 2012”,  
din partea Ucrainei

De-a lungul anilor, 
armata Ucrainei a 

conlucrat foarte bine cu 
militarii moldoveni, în 
special în exerciţii mul-
tinaţionale, aşa cum 
este  “Rapid Trident”. 
Sîntem bucuroşi să vă 
avem alături la aceste 
aplicaţii al cincilea an 
consecutiv şi că sînteţi 
foarte receptivi la soli-
citările noastre. Partici-
pînd în diverse aplicaţii 
de acest gen, împreună 
obţinem mai multă ex-

perienţă în domeniul operaţiunilor de 
menţinere a păcii. Ca state vecine, ne 
bucurăm pentru performanţele pe care le 
înregistraţi la “Rapid Trident 2012”. Cu-
nosc că mulţi ofiţeri moldoveni au fost 
numiţi la funcţii de instructori şi împăr-
tăşesc din experienţa pe care a obţinut-o 
Armata Naţională a Republicii Moldova 
pe parcursul anilor în domeniul opera-
ţiunilor de menţinere a păcii. Aţi primit 
multe aprecieri pozitive din partea parte-
nerilor noştri americani, ceea ce denotă 
faptul că vă cunoaşteţi bine meseria. 

Vă doresc numai performanţe fru-
moase în domeniul de luptă. 

moldovenii au Făcut un lucru impreSionant
„rapid trident 2012” -  aprecieri internaţionale

După cîteva minute lungi, plutonul românesc 
se pune în mişcare, iar protagonistul nostru urcă în 
UAZ-ul  vechi care avea să ne deplaseze spre locul 
de dislocare a statului major al companiei Charley. 
Era a 48-a oră cînd ofiţerul nostru nu a închis un ochi 
cumsecade, din cauza avalanşei de misiuni care că-
deau pe seama companiei formată din trei plutoane – 
unul moldovenesc, altul român şi al treilea polonez. 
Pentru Baban, misiunea care  i-a fost încredinţată de 
organizatorii exerciţiului a avut dublă complexitate 
– pe lîngă funcţia  de comandant de companie  pe 
care o exercita trebuia să urmărească crearea intero-
perabilităţii între cele trei plutoane din state diferite. 
„Deşi se lucrează după standarde NATO, nu este atît 
de uşor să creezi omogenitate între militarii care vin 
din armate diferite”, zice dînsul. 

Aşa că, ziua de muncă abia începea. Preţ de 
cîteva minute, privirile protagonistului nostru s-au 
odihnit pe geamul UAZ-ului umezit de ploile care 
nu mai conteneau de cîteva zile. Noi, cei de pe  ban-
cheta din spate, păstram liniştea preţioasă care „intra 
în conflict” cu sunetul strident al motorului vehicu-
lului pe care era lipit drapelul Republicii Moldova. 
După un scurt răgaz, am aflat că, la cîteva minute 
trecut de miezul nopţii, militarii companiei pe care 

o conducea Baban au res-
pins atacul insurgenţilor  
la aeroportul care intra în 
aria lor de responsabilita-
te. Datorită profesionalis-
mului pacificatorilor, in-
surgenţii au fost reţinuţi 
şi predaţi poliţiei locale. 
„Sînt norocos că lucrez 
cu comandanţi de plutoa-
ne care-şi cunosc bine meseria”, zice dînsul. „Fiind 
într-un teatru de operaţii, trebuie să aştepţi perico-
lul din orice colţ şi la orice oră”, adaugă el.  Situaţia 
l-a impus pe ofiţerul moldovean să înnopteze pe un 
pat improvizat din scînduri, în cortul care-i servea 
pe post de oficiu. „Comandantul este cel care co-

ordonează activitatea 
subunităţilor pe care 
le are în subordine şi 
el trebuie să fie alături 
de compania sa”. Cu-
vinte preţioase, ne-am 
zis noi. Am  coborît din 
autovehicul în dreptul 
corturilor aranjate per-
fect în două linii. În 

penultimul din mîna stîngă era dislocat statul major 
al companiei multinaţionale Charley. Tabloul ge-
neral care se deschidea de la intrare te introducea 
într-un fragment din filmele despre război.  Sergen-
tul de stat major primeşte şi transmite rapoartele 
prin telefonul cu furcă, rupt parcă din trecut. Masa 

comandantului, amplasată în centru, diferea de ce-
lelalte ca dimensiune. Iar în spatele ei, pe perete 
atîrnau cuminţi două steaguri – tricolorul şi stea-
gul Batalionului 22 de Menţinere a Păcii, din care 
face parte protagonistul nostru. În partea stîngă, se 
arunca în ochi o hartă mare cu toată informaţia utilă 
despre ariile de comunicaţii, localităţile din secto-
rul de responsabilitate, precum şi informaţia gene-
rală despre liderii cheie din localităţi – disponibili-
tatea pentru colaborarea cu forţele de menţinere a 
păcii, apartenenţa religioasă, educaţia etc. Alături, 
găsim aranjate pe hîrtie toate evenimentele care au 
avut loc de-a lungul exerciţiului, data, ora, locaţia 
şi acţiunile întreprinse de subunităţi. „Într-o situaţie 
reală, orice informaţie este preţioasă, pentru că ne 
înlesneşte misiunea”.  Acum toate plutoanele com-
paniei Charley execută patrule în aria de responsa-
bilitate. Înainte de plecare, comandanţii s-au reunit 
într-un briefing  unde s-au definitivat ultimele deta-
lii legate de misiunea ce urma să fie executată. 

Responsabilitatea batalionului multinaţional 
este împărţită pe sectoarele - Alfa, Bravo, Charley, 
Delta, Echo, Hotel.  „Ordinul de luptă vine de la co-
mandantul  de batalion. Eu selectez misiunea com-
paniei Charley,  apoi fixez misiunile pentru fiecare 
pluton şi elaborez un ordin de luptă al companiei”, 
conchide locotenent major Baban, posesorul unei 
biografii ascensioniste.  În anul 2000, a fost înma-
triculat în Colegiul militar liceal „Ştefan cel Mare„ 
din România. În 2004 a fost admis în Academia 
Militară din Republica Elenă, unde a studiat 5 ani. 
Iar în 2009 revine în aceeaşi ţară pentru a absolvi 
şcoala aplicaţiilor de infanterie. Pentru el onoarea, 
devotamentul şi responsabilitatea, dar şi modestia 
sînt la ordinea de zi. Calităţi care îl fac respectat în 
rîndul militarilor de toate naţionalităţile pe care i-a 
întîlnit vreodată.

 La sfîrşitul zilei de muncă, militarii se îndreap-
tă spre locurile unde a fost cazat, doar ofiţerul nos-
tru rămîne pe loc, pentru că următoarea misiune va 
începe dis-de-dimineaţă. 

 ziua unei alte miSiuni 
Paisprezece zile şi nopţi a condus compania Charley într-un război fictiv, desfăşurat în poligonul din Iavorov, Ucraina

Pe locotenentul major Alexandru Ba-
ban l-am prins în vizor tocmai în 

momentul cînd discuta cu plutonul mili-
tarilor români şi le dădea coordonatele 
corecte pentru următoarea misiune. Cu 
vesta antiglonţ pe el, la mai mult de 35 de 
grade Celsius, din cînd în cînd îşi ştergea 
fruntea transpirată, apoi continua discuţia 
cu camarazii care urmau să  desfăşoare 
următoarea misiune în sectorul de decon-
taminare, care se afla la vreo 5 km distan-
ţă în dreapta. 

Pentru el onoarea, devotamentul 
şi responsabilitatea, dar şi mo-

destia sînt la ordinea de zi. Calităţi 
care îl fac respectat în rîndul militari-
lor de toate naţionalităţile pe care i-a 
întîlnit vreodată!

Pagină realizată de locotenent major Inga MIHAIlOVA
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1 - Dle ministru, cu ce reali-
zări se poate lăuda Armata 
la acest ceas aniversar?

- Putem vorbi despre multe suc-
cese, începînd de la educarea tineri-
lor în spiritul devotamentului faţă de 
ţară şi terminînd cu prezenţa cadrelor 
militare în diverse misiuni internaţi-
onale sub egida ONU şi OSCE. Însă, 
după mine, cea mai mare realizare a 
Armatei Naționale la cea de-a 21-a 
aniversare este că această instituţie 
statală a reuşit, în pofida tuturor ob-
stacolelor, în special a celor de ordin 
financiar şi de asigurare, să rămînă, 
ca şi acum două decenii, cea mai 
apreciată în rîndurile populaţiei.

2 - La ce capitole a evoluat  Ar-
mata Naţională comparativ cu 
perioada cînd purtaţi epoleţi 

de locotenent?

- Cred că cea mai importantă 
schimbare s-a produs în rîndul cor-
pului de ofiţeri. La moment, foarte 
mulţi militari sînt instruiți nu doar 
în Academia Militară „Alexandru cel 
Bun”, dar şi în diferite instituţii de în-
văţămînt  din SUA, România, Grecia, 
Germania, China, turcia şi alte state. 
Experienţa de acolo ne oferă posibi-
litatea să fim pe picior de egalitate cu 
partenerii noştri strategici şi să pu-
tem contribui la menţinerea păcii nu 
numai în Republica Moldova, dar şi 
pe plan regional şi global.

3 - trei ani în calitate de minis-
tru al Apărării e mult sau pu-
ţin? Ce momente speciale aţi 

trăit in această perioadă?

- trei ani e foarte mult pentru a 
analiza toate problemele cu care se 
confruntă instituția militară, însă este 
foarte puțin pentru soluţionarea lor, 
avînd în vedere luptele politice din 
aceşti ani. Nu ştiu dacă pot să spun că 
am avut emoții speciale, dar cred că cel 
mai dureros este cînd vrei să schimbi 
ori să întreprinzi ceva în favoarea in-
stituţiei şi a țării şi în ultimă instanță 
nu-ţi reuşeşte din diverse motive. 
Pentru mine aceste clipe sînt cele mai 
dificile şi mai greu de depăşit.

4- Funcţia de ministru al Apă-
rării este într-adevăr dificilă 
sau e mai mult onorifică ?

- În Executiv nu există funcții ono-
rifice. toate solicită maximum de efort 
si dăruire de sine. Orice ministru, in-
clusiv cel al Apărării, are o mulţime de 
obligațiuni şi responsabilități, care nu 
pot fi transferate în responsabilitatea 
altei persoane. La prima vedere s-ar 
părea că este destul de uşor să con-
duci o astfel de instituție, fiindcă sînt 
o mulţime de factori, care îndeplinesc 
misiunile stabilite. Dar e cu mult mai 
uşor să realizezi ceva deja conceput şi 
hotărît, decît să elaborezi şi să primeşti 
decizii care ştii ca vor afecta mii de oa-
meni. În special, decizii care nu întot-
deauna au caracter popular.

5 - Au fost momente cînd aţi vrut 
să renunţaţi la funcţie? Cum 
le-aţi depăşit?

- În viata fiecărui om sînt mo-
mente plăcute şi mai puţin plăcute. 
În carieră, inclusiv în cea politică, 
de asemenea, nu totul şi întotdeauna 
este perfect. În clipele grele important 
este să nu luăm decizii fără a analiza 
bine toate avantajele şi dezavantajele. 
trebuie să ţii cont de impactul pe ca-
re-l poate avea o decizie radicală  nu 
numai asupra ta, dar şi asupra echipei 
pe care o conduci, a familiei, asupra 
scopurilor pe care ţi le-ai propus. Per-
sonal, încerc să depăşesc aceste mo-
mente prin a le analiza foarte atent, de 
obicei, găsind liniştea şi echilibrul în 
sînul familiei. Pare simplu, dar totul e 
cu mult mai complex.

6  - Care sînt calităţile pe care 
trebuie să le posede o persoană 
pentru a deveni un conducător 

bun?

- Sînt acele calităţi de care tre-
buie să dea dovadă orice lider sau 
manager bun. În primul rînd, să ţină 
la integritatea personală şi la cea a 
instituției pe care o conduce. Să-i pla-
că munca şi disciplina. Să fie cinstit 
în relațiile cu colegii, atît cu şefii, cît 
şi cu subalternii.  Să aibă viziuni stra-
tegice asupra viitorului instituției pe 
care o conduce şi să poată spune ”nu” 
atunci cînd este necesar.

7 - Dar ce calităţi sînt necesare 
pentru a deveni un bun mili-
tar?

- Cred ca sînt aceleaşi, deoarece 
militarul întotdeauna trebuie să fie 

lider, indiferent de condiţiile în care 
activează.  

8  - Ce principii v-au ghidat acti-
vitatea de pînă acum?

- Întotdeauna, încă din tinereţe, 
am pus pe primul loc onoarea per-
sonală şi a subordonaților mei, mun-
cind în slujba oamenilor. Nu în zadar 
repet foarte des: ”Cine vrea să mun-
cească, caută soluții, cine nu – invocă 
motive”.

9 -  De unde vine această deviză?

- Nici nu ţin minte de unde am 
preluat-o, însă ştiu că mă voi conduce 
de ea toată viaţa.

10 -  De ce ministrul Apără-
rii a hotărît să „alinieze” 
bloggerii la Centrul de 

instruire Bulboaca?

De fapt, este greu să aliniezi blo-
ggerii, însă scopul nostru a fost să dis-
cutăm cu ei despre Armata Națională 
şi să-i informăm din prima sursă ce 
înseamnă serviciul militar, ce misiuni 
are armata. Asta pentru că cei mai 
mulţi dintre ei nu au făcut serviciul 
militar şi au cunoştinţe minime în 
acest domeniu. În acelaşi timp, ei sînt 
formatori de opinie,  citiți în special 
de tineri. De aceea, fără a cunoaşte 
cîtuşi de puţin  subiectul despre care 
scrii, rişti să interpretezi greşit situa-
ţia şi să lezezi imaginea celor despre 
care scrii. Astfel ne-am propus să pro-
tejăm pe viitor aceşti tineri şi să ară-
tăm, prin intermediul lor, cine sîntem 

şi cu ce ne ocupăm. Sînt  mulţumit de 
întîlnirea pe care am avut-o, cred, una 
destul de reuşită, cu toate că impresii-
le bloggerilor au fost diferite.

11  - Aţi menţionat într-un 
interviu că sînteţi adep-
tul principiului ,,Mai 

bine mori în picioare decît să tră-
ieşti în genunchi”. Prin ce v-a cuce-
rit acest dicton?

- Cinstea, onoarea şi demnitatea 
sînt cele trei calităţi pe care trebuie să 
le respecte fiecare din noi în parte şi 
toți împreună. Pentru mine, îndepli-
nirea unor acţiuni sau ordine, care ar 
putea duce la pierderea uneia dintre 
aceste trei calităţi înseamnă o viaţă 
trăită în genunchi. Iar eu sînt obişnuit 
să merg cu capul sus, fiind mîndru de 
ceea ce sînt şi de ce am realizat. Aici  
aş mai adăuga că noi toți trebuie să 
învățăm să mergem cu capul sus şi să 
nu ne temem să spunem tare cine sîn-
tem, de unde venim şi unde dorim să 
ajungem. Lupta pentru viitorul nostru 
şi pentru apărarea identităţii noastre 
nu este mai uşoară decît atunci cînd 
au luptat strabuneii noştri.

12 -  Cum credeţi, au nevoie 
militarii de ore de patri-
otism?

- Nu ştiu dacă am putea să nu-
mim aceste lecții de „patriotism”. 
Cred că mai mult militarii, dar şi 
întreaga societate ar avea nevoie de 
lecţii de pregătire civică, la care să 
însuşească dragostea de neam, de 
pămîntul pe care trăieşte şi dragostea 
față de cultură şi obiceiurile noastre 
strămoşeşti. Avînd aceste calități, în 

mai bine mori în picioare decît  
Să trăieşti în genunchi

21 de întrebări adresate ministrului Apărării, Vitalie MArinuţA, cu prilejul aniversării a 21-a a Armatei naţionale



7 Oastea Moldovei
3 septembrie 2012

Ziua Armatei Naţionale

mod firesc apare şi dorința de a lupta 
şi a apăra toate aceste valori.

13 - Astăzi, cînd criza se face 
tot mai resimţită, cum se 
economiseşte în Armata 

Naţională?

- Din nefericire, sîntem în situaţia 
cînd trebuie să economisim în toate. 
Aceasta este situația. Insă pentru mi-
litari nu este ceva nou, fiindcă nu au 
prea fost alintaţi cu surse bugetare în 
toţi aceşti 21 de ani.

14 - tot mai frecvent ca-
drele militare naţionale 
participă la exerciţii şi 

misiuni în străinătate. Aceste mă-
suri îşi găsesc locul  şi în dezvoltarea 
armatei?

- Bineînţeles. Experiența obţinută 
în cadrul exercițiilor internaționale 
este de o valoare incontestabilă şi 
este implementată şi în exercițiile 
naționale. Vreau sa menționez că 
militarii noştri au o pregătire foarte 
bună şi sînt capabili să îndeplineas-
că misiuni de la egal la egal cu toate 
armatele partenere. Sper că vom avea 
posibilitate, în viitorul apropiat, să 
demonstrăm aceste abilități nu doar 
în cadrul aplicațiilor comune, dar şi 
în misiuni reale de menținere a păcii. 

15 - şi Dumneavoastră fa-
ceţi parte din categoria 
militarilor instruiţi în 

şcoli internaţionale de prestigiu, cu 

misiuni în structuri în care puţini 
moldoveni au ajuns. Cum v-au mar-
cat cariera şi viaţa personală aceste 
experienţe?

- Eu cred cu tărie că viitorul este 
al celor care sînt prieteni buni cu car-
tea, indiferent de vîrstă şi de ţara  în 
care studiază, iar cunoştinţele cîştigă 

întotdeauna lupta cu ignoranţa.  Şco-
lile şi misiunile internaţionale au fost 
o provocare pentru mine, dacă luăm 
în calcul faptul că eu am învăţat en-
gleza la 30 de ani, dar în acelaşi timp 
m-au ajutat să cunosc personalităţi de 
o notorietate mondială, pe care i-am 
avut ca mentori şi care şi-au lăsat am-
prenta asupra personalităţii mele. 

16  - Prieteniile stabilite în 
anii de studenţie mai sînt 
viabile şi acum? Cum 

este văzută Republica Moldova de 
către colegii Dumneavoastră de pes-
te hotare?

- Diferite persoane o văd diferit. 
Cu toate acestea, cu marea majorita-
te a colegilor mei din Rusia menţin 
relaţii de prietenie şi pînă acum. Co-
legii din America şi din alte state cu 
care am făcut cunoştință de-a lungul 
vieţii de asemenea au impresii bune 
despre ţara noastră, în special după 
ce o vizitează.

17-  Care este contribuţia 
femeilor în succesele în-
registrate de Armata Na-

ţională?

- Femeile au avut şi au un rol foar-
te important la dezvoltarea Armatei 
Naționale. Ele sînt prezente în toate  
unităţile militare şi işi îndeplinesc 
obligațiunile în mod conştiincios. 
Din acest an, în premieră absolută, 
opt fete au fost admise la studii în ca-
drul Academiei Militare ”Alexandru 
cel Bun”. Să nu uităm şi de soțiile mi-

litarilor, care, deşi nu sînt înrolate în 
armată, prin suportul pe care-l acor-
dă soţilor, au o contribuție esenţială 
la procesul de dezvoltare a ei.

18  -  Cît de mult a contat 
pentru Dumneavoastră 
susţinerea soţiei?

- Eu am crescut într-o familie de 
intelectuali, iar părinţii mei au fost 
un model de respect, bună înţelegere 
şi integritate morală, valori pe care ni 
le-au educat şi nouă, celor trei copii. 
Vreau să afirm cu toată inima şi bu-
curia, că eu, la rîndul meu, am avut 
norocul să întîlnesc sufletul meu pe-
reche, cu care am mers împreună la 
uşor şi la greu. Şi astăzi, la o distanţă 
de  aproximativ 20 de ani, pot să con-
firm că am făcut cea mai bună alege-
re. Soţia mea a fost cu mine peste tot. 
M-a susţinut în toate, lucru pentru 
care-i sînt recunoscător.

19 - Părinţii Dumneavoastră 
au fost profesori speciali-
zaţi în ştiinţe exacte. Care 

a fost ecuaţia ce a stat la baza formă-
rii militarului vitalie Marinuţa?

- Nu cred ca aş putea să identific 
o ecuaţie aparte. Cred ca e mai mult 
un sistem matematic întreg cu mai 
multe necunoscute. Cert este că ta-
tăl meu şi-a depus tot sufletul şi in-
geniozitatea ca eu să devin ceea ce-şi 
dorea el, însă doar cu participarea şi 
dorinţa mea. Foarte multe în viaţă îi 
datorez lui, iar cel mai mare regret al 
meu este că nu a ajuns pînă astăzi să 
se mîndrească cu rezultatele obținute 
nu numai de mine, dar şi de alți dis-
cipoli ai săi.

20  - Cunoaştem că Octa-
vian, feciorul Dumnea-
voastră, a pornit pe ur-

mele tatălui şi face studii militare. 
Ce sfaturi i-aţi dat din postura Dvs. 
de tată, de ministru şi de general?

- Ca tată, i-am spus să poarte cu 
demnitate numele Marinuța, să-i scrie 
mamei cît mai des şi să aibă grijă de 
el, căci noi toţi îl iubim şi îl aşteptăm. 
În calitate de ministru al Apărării,  
i-am ordonat să poarte sus şi onorabil 
drapelul Republicii Moldova şi al Ar-
matei Naționale şi oriunde s-ar afla să 
fie un demn ambasador al țării sale.

21- Aţi afirmat că Armata 
Naţională este o familie. 
Ce urări aveţi pentru 

membrii ei?

- Cu prilejul celei de-a 21-a aniver-
sări de la formarea Armatei Naționale 
doresc tuturor militarilor, angajaților 
civili şi membrilor familiilor lor noi 
succese, împliniri pe plan profesional 
şi personal, multă sănătate şi bucurii 
alături de cei dragi. În acelaşi timp, 
am încrederea că şi în viitor, datorită 
eforturilor tuturor militarilor, Arma-
ta Națională îşi va îndeplini cu cinste 
şi devotament misiunea de apărare a 
Republicii Moldova, va sta la straja 
păcii şi liniştii fiecărui cetățean, iar 
cetăţenii, la rîndul lor, vor acorda Ar-
matei Naționale cel mai mare grad de 
încredere. 

 La Mulţi Ani!!!
- vă mulţumesc pentru interviu.

Locotenent Mihaela MîRzA
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Pe Serghei Louchnikov l-am cu-
noscut în poligonul Iavorov, Ucraina, 
unde se desfăşura exerciţiul multi-
naţional de menţinere a păcii „Rapid 
Trident 2012” .  Cînd a aflat despre 
tema discuţiilor, mi-a zis că acceptă  cu 
plăcere să vorbească despre Chişinău. 
„Chişinăul era altfel pe atunci. Sînt cu-
rios cum s-a transformat în timp, cum 
arată curtea în care băteam mingea 

pînă la epuizare, cum arată şcoala 
în care am studiat şi profesorii care 
îmi dădeau cunoştinţe de viaţă”. 
Îmi zice că chiar şi acum, într-un 
minut de relaxare, porneşte inter-
netul în căutarea unor imagini cu 
capitala Moldovei.  „Într-o zi, o să 
mă întorc în Chişinău”, îmi zice 
dînsul convins. 

După  zece ani trăiţi  în Chi-

şinău, urmează California, Los An-
geles. În anul 1999, după absolvirea 
şcolii în cel mai populat oraş din 
California, se înrolează în rînduri-
le armatei americane, îndemnat de 
respectul faţă de semeni şi de patri-
otismul care-şi făcea, pe atunci, mo-
dest loc în inima lui.  După armată, 
a făcut studii universitare. Iar exact 
10 ani mai tîrziu, s-a „cununat” cu 

cariera militară, devenind ofiţer în tru-
pele de infanterie. 

Din discuţiile cu el, lesne am 
desprins  modestia, integritatea, dar 
şi autoritatea protagonistului nostru. 
Temperament demn, caracterizat de 
loialitate, patriotism şi corectitudine.  
Suflet disciplinat, ordonat, luptător, 
şi-a găsit  adăpost între arme,   tacti-
că, strategie, acolo unde “mîndria şi 
onoarea sînt sentimentele care  fac ser-
viciul militar dorit. Profesia de militar 
în SUA, mai ales în ultimele decenii de 
război,  este respectată. Au fost aduse 
mari jertfe pentru a face mai bune mul-
te locuri din lume, mai liniştite”, zice 
ofiţerul american.  

Fiecare om trăieşte diferit războ-
iul. Cel care luptă pentru  „mai multă 
linişte în lume”, are ochii trişti. Ochi 
foarte trişti are şi protagonistul nostru, 
dar plini de farmec atunci cînd vorbeş-
te despre  Chişinăul din copilăria sa. 
În Los Angeles, se întîlneşte uneori 
cu moldoveni, „care au format un fel 
de diasporă mică în centrul oraşului”, 
spune dînsul zîmbind uşor. În şcolile 
militare în care a studiat nu a cunoscut  
nici un moldovean, dar s-a împriete-
nit cu un român pe care îi plăcea să-l 
asculte vorbind limba natală. „Nu îmi 
amintesc prea multe fraze în limba ro-
mână, dar  îmi place să întreb: Ce faci? 
Unde te duci?”

locotenent major
 Inga MIHAIlOVA

Viaţa ei este legată de muzică şi 
de armată, în special de acea 

structură care prin notele muzicale a 
făcut ca Armata Naţională să fie au-
zită şi apreciată nu doar în ţară, ci şi 
peste hotarele ei. De mică  nu  gîn-
dea că va ajunge în armată, doar că 
şi atunci, şi acum  preţuieşte muzica 
de fanfară. ,,Cea mai bună orchestră 
de fanfară se consideră orchestra pre-
zidenţială,” de aici a pornit visul  să 
facă parte din acest frumos colectiv 
cu care azi se mîndreşte.

Şi dacă e să vorbim de cei cu care 
petrece cel mai mult timp, atunci 
,,mă bucur de respect şi stimă”. „Fi-
ecare este educat, inteligent şi ai cu 
cine discuta. Sînt creativi şi profesi-
onişti, sînt încîntată că fac parte din-
tr-un asemenea colectiv”, subliniază 
plutonier Postolache.

Muzica poate fi interpretată re-
uşit sau nu, şi nu contează de către 
cine, bărbat sau femeie, contează 
profesionalismul. ,,O piesă pentru a 
fi interpretată cu succes  este nevoie 
şi de un dirijor profesionist. Dato-
rită locotenent-colonelului Leonid 
Vozniuc avem un program inedit şi 
interpretăm cîntece pe care doar or-
chestra prezidenţială le poate inter-
preta”, spune trompetista Alexandra.  
De curînd i s-a oferit posibilitatea să 
se afirme, ,,Am început a cînta solo, 
melodia intitulată ,,Somewhere, no-

there”, specifică doamna Postolache. 
Fiind un ascultător fidel al acestei 
doamne talentate, te îndrăgosteşti de 
muzica rafinată, de altfel aşa precum 
e şi interpreta. 

Serviciul presupune respectarea 
unui program serios de  antrenamen-
te atît în ceea ce priveşte muzica, cît 
şi armata. Vorbind de timpul  răpit de  
muzică pentru a obţine succesul de 
azi, Alexandra zîmbeşte cu mîndrie: 
,,9 ore, dar mulţi ani, 5 ani  şcoală 
muzicală, 4 ani colegiu, 5 ani Acade-
mie de Muzică, Teatru şi Arte plas-
tice, 1,6 luni la masterat, şi azi tot e 
muzică zi de zi”.

Iniţial a început să studieze muzica 
la pian şi era la un pas de a răsfoi acea 
filă a vieţii muzicale pentru ea. Dar 
după ce a încercat să cînte la trompetă, 
a înţeles că aceasta o reprezintă. Este 
instrumentul care o defineşte ca artist. 
Şi aici a dovedit atîta tărie de caracter, 
căci nu prea des vei vedea o femeie 
să stăpînească atît de bine o trompetă, 
precum un adevărat militar, deşi poate 
e mai greu, dar este alegerea făcută de 
o femeie cu caracter.

Arta face parte din viaţa lor, dar 
mai bine zis cred că viaţa lor e o artă, 
vorbim de familia Alexandrei. Fraţii 
şi  soţul sînt muzicieni, iar  fiica da-
torită mamei Alexandra poartă  nu-
mele frumosului tangou,  Violeta. O 
familie unită în care foarte des se cîn-

tă şi se ascultă muzică 
de calitate, iar uneori 
chiar şi melodiile in-
terpretate de gospodi-
na casei. O fire nobilă şi 
gingaşă care ştie să îmbine 
lucrurile utile cu cele plăcu-
te, aşezînd pe rafturile vieţii 
acele valori ce au întîietate. Nu e ca-
pricioasă, este femeia care cunoaşte 
cînd să zîmbească şi cînd să fie tristă, 
este o fiinţă foarte echilibrată şi chiar 
din tembrul vocii, atît de calm, simţi 
cît de specială este.

Poate mulţi ar pune semne de 
întrebare zicînd, unde e aici armata, 
unde e pregătirea fizică, dar ştiţi ce ar 
răspunde o persoană care chiar dacă 
nu e muzician, ci pur şi simplu a avut 
ocazia să sufle în saxofon, sau în 
trompetă, sau poate să stea ore întregi 
nemişcat cu vioara sub bărbie. Une-
ori e mai uşor să ţinteşti corect decît 
să găseşti acordul potrivit, şi e mult 
mai simplu să ordoni unei  companii 
decît să poţi dirija o orchestră. Fieca-
re este bun la locul potrivit, aşa pre-
cum menţiona o altă femeie-militar, 
aşa că pe lîngă multele obligaţiuni pe 
care le are protagonista de azi, mă re-
fer la cele milităreşti, mai are una, de 
a face exerciţii pentru o respiraţie co-
rectă, astfel încît sunetele muzicale să 
poată fi savurate de noi, cei care ştim 
despre muzică doar că  e frumoasă.

Purt-
înd nume de regină,  
este elegantă şi  feminină, 
este femeia-militar căreia îi 
place ,,muzica cu caracter, 
calitativă, clasică şi, desigur, 
tot ceea ce s-a scris pentru 
fanfară, muzica grandioasă”. 
Plutonier Alexandra Postola-
che este femeia cu credinţă în 
Dumnezeu, optimistă, încrezu-
tă, tandră, luminoasă, o femeie 
ce poate fi egalată cu o melodie 
de calitate, un militar care cîntă 
şi încîntă viaţa armatei. 

locotenent 
Mihaela MîRzA

cine cîntă şi încîntă armata?
Armata Naţională e la ceas de sărbătoare, se aude muzica. Iar în instituţiile militare unde e muzică, 

acolo e orchestra prezidenţială, acolo cu talent şi destoinicie o poţi vedea şi auzi pe trompetista 
Alexandra Postolache, o femeie precum un înger, cu părul blond 

şi ochi albaştri, dar şi cu grad de „plutonier”.

„într-o zi, o Să mă întorc la chişinău”
„Am locuit pe strada Albişoara, 14, apartamentul nr.3 şi am studiat în şcoala nr. 72,  

din sectorul Botanica. încă trăiesc cu amintirile despre acea vreme”.  
Din amintirile unui ofiţer american care a trăit 10 ani în Republica Moldova

Serghei Louchnikov este ofi-
ţer  inferior în armata SUA. 

A absolvit cursul de „Ranger”  în 
luna august 2011 şi are în spa-
te dublă experienţă în teatrul de 
operaţii din Irak.  Protagosnistul 
nostru s-a născut în îndepărtata 
Siberie, în regiunea Tomsk, apoi 
a locuit  în oraşul Magadan. 
Cînd a făcut 5 ani, părinţii s-au 
transferat cu traiul în Chişinău. 
„Am locuit 10 ani pe  strada Al-
bişoara, 14, apartamentul nr. 3 
şi am studiat în şcoala nr. 72, 
din sectorul Botanica”, îmi zice 
ofiţerul, lăsîndu-mă impresio-
nată prin memoria fenomenală 
la cifre pe care o demonstra pe 
parcursul avansării în discuţii.

„Chişinăul era altfel pe atunci. 
Sînt curios cum s-a transformat 
în timp, cum arată curtea în care 
băteam mingea pînă la epuizare, 
cum arată şcoala în care am stu-
diat şi profesorii care îmi dădeau 
cunoştinţe de viaţă”.!
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Nativ al zodiei taur, şi cum taurul 
este un semn de pămînt, sergent major 
Vadim Bîrca are tendinţa de a rămîne cu 
picioarele pe pămînt. Gîndeşte şi acţio-
nează conform realităţii. Iubeşte ordinea 
şi disciplina, este obiectiv în tot ceea ce 
întreprinde, nu confundă obligaţiile cu 
distracţia. Răbdarea, loialitatea şi stabili-
tatea sînt calităţile care îi reliefează per-
sonalitatea şi îl diferenţiază de ceilalţi.

nu a lăsat pe nimeni
să-i dirijeze viitorul

Nu a lăsat pe alţii să-i spună ce poa-
te face şi ce nu. Astfel, cum nu a lăsat pe 
nimeni să-i dirijeze viitorul. E la o vîrstă 
cînd unii din semenii lui îşi pun pirostriile, 
alţii abia îşi caută idealurile şi restul care 
irosesc timpul cu tot felul de prostii. Nu 
ascunde că dragostea pentru arme a moş-
tenit-o de la tatăl său – colonelul Veaces-
lav Bîrca, şef militar superior al Forţelor 
Mixte de Menţinere a Păcii din partea 
organelor constituţionale ale Republicii 
Moldova. Tot de la el a învăţat că misiuni-
le trebuie îndeplinite în timp şi calitativ.

S-a născut la Chişinău, dar pentru că 
tatăl este şi el militar de specialitate şi 
milităria presupune multe sacrificii, ori 
de cîte ori primea o ofertă de lucru într-un 
alt oraş, nu conta garnizoana unde urma 
să îşi îndeplinească datoria de ofiţer, fa-
milia Bîrca era nevoită să îşi schimbe lo-
cul de trai. Astfel că, şapte clase a învăţat 
în Bălţi, după care s-a transferat să-şi 
continue studiile în oraşul Cahul.    

Urmînd cursul tatălui, imediat după 
absolvirea liceului, în luna iunie a anului 
2008 a venit cu solicitarea de a fi încor-
porat în rîndurile Armatei Naţionale, în 

Brigada „Dacia”. În timpul serviciului 
militar în termen a îndeplinit funcţia de 
cercetaş superior în compania cercetare. 
S-au perindat mai bine de patru ani de la 
acele clipe semnificative - prima noapte 
într-o cazarmă militară, unde odaia găz-
duieşte nu unul şi nu două paturi, rezol-
varea primei misiuni de foc şi apoi de 
nedescris rămîne momentul depunerii 
jurămîntului militar. Eveniment cu o co-
notaţie aparte din viaţa unui ostaş. După 
zece luni, trăind în mediul în care a vă-
zut adevăratul aspect al vieţii militare, 
hotărăşte să rămînă pe contract în ace-

eaşi unitate. În 2009 a beneficiat de un 
curs de instruire a sergenţilor în cadrul 
Centrului de instruire Bulboaca, unde 
în calitate de instructori i-a avut pe spe-
cialiştii letoni. În rezultatul participării 
la acest curs, subofiţerul Bîrca urmărea 
însuşirea şi aplicarea standardelor mo-
derne în gestionarea actului de instruire 
a efectivului din subordine. Pentru că 
prezenta inteligenţă, interes şi profesi-
onalism, la scurt timp a fost delegat să 
participe la aplicaţiile „Scutul Păcii”, 
care reprezintă un exerciţiu de instruire 
a efectivului Armatei Naţionale, dar şi 
un test de verificare a subunităţilor na-
ţionale potrivit Conceptului Capabilită-
ţilor Operaţionale.

Potenţialul pe care ţi-l 
oferă Academia Militară nu 
îl oferă o altă instituţie de 
învăţămînt superior

Toate acestea nu au fost suficiente 

pentru a cuceri culmi în cariera militară. 
Dar, recunoaşte că au servit o rampă de 
lansare la studii în cadrul unicei instituţii 
de învăţămînt militar superior din ţară. 
Prin urmare, gîndurile şi aspiraţiile i-au 
săgetat privirea spre Academia Militară 
“Alexandru cel Bun”. În toamna lui 2009 
a păşit ferm pe porţile instituţiei milita-
re. Experienţă avea, ştia ce înseamnă 
ordine, program şi responsabilitate. Este 
convins că potenţialul pe care ţi-l oferă 
Academia Militară, nu ţi-l poate oferi o 
altă instituţie de învăţămînt superior.

Actualmente, este student la anul 
IV, la specialitatea infanterie şi ocupă 
funcţia de plutonier de companie. Are 
un tată colonel. Ei şi ce ?! Pilele, oricum 
nu funcţionează într-o instituţie care se 
respectă. Şi dacă să privim per ansam-
blu, în academie nu e singurul fecior de 
militar. Potrivit lui, trebuie doar să fii 
disciplinat, să depui străduinţă, să însu-
şeşti materia, şi doar aşa vei obţine note 
pozitive şi vei avea parte de învoiri.

Anul întîi îl caracterizează ca cel mai 
interesant pentru debitul de informaţii, 
dar şi cel mai încărcat din punct de ve-
dere emoţional. În afară de disciplinele 
din domeniul milităriei, o mare atenţie se 
acorda disciplinelor tehnice (civile). În 
următorii ani, studiile s-au axat strict pe 
specialitate. De la cel din urmă an de stu-
denţie aşteaptă să fie unul uşor, precum 
au fost precedenţii. De altfel, are multe 
de realizat: să susţină examenele de stat, 
să prezinte teza de licenţă şi, evident, să 
fie repartizat la un loc de muncă. Este 
anul care îi defineşte perspectivele.

“Succesele tatălui 
meu este minimum 
ce îmi doresc”

O jumătate de oră, atît a fost destul 
să-mi dau seama că protagonistul nostru 
este un om al cuvîntului şi al faptelor. 
Este genul de om de care ai nevoie pen-
tru a vedea un lucru dus la bun sfîrşit. 
“Atunci cînd primesc o misiune de la 
superiori, caut cea mai optimă şi rapidă 
cale de a o rezolva, indiferent de com-
plexitatea ei”, a specificat sergent major 
Bîrca. Corectitudinea şi competenţa în 
soluţionarea problemelor practice îi de-
termină pe comandanţi să nu-i mai veri-
fice misiunile îndeplinite.

“Succesele tatălui meu este mini-
mum ce îmi doresc”, mi-a mărturisit 
Vadim. În opinia lui, Batalionul 22 de 
Menţinere a Păcii este platforma perfec-
tă unde îşi poate dezvolta şi implementa 
abilităţile profesionale. Vom trăi şi vom 
vedea. Nu poate anticipa repartizarea 
viitorilor ofiţeri la funcţiile vacante, dar 
speranţa moare ultima. Important pen-
tru el nu este să fie asigurat cu un loc 
în armată, ci să aibă capacităţi şi gîndi-
re logică să ofere ceva armatei. În acest 
context este binevenit proverbul rus ”Nu 
locul înfrumuseţează omul, ci omul în-
frumuseţează locul”, după cum a arătat 
experienţa de viaţă.

Pagină realizată 
de locotenent Natalia ANDRONACHI

aSpiraŢii şi eFort pentru SucceSul armatei

Vadim este unul dintre viitorii ofiţeri rămaşi în sistem, după ce a 
îndeplinit serviciul militar în termen în cadrul unităţii militare din 

oraşul Cahul. Este persoana care visează să atingă culmile succesu-
lui în cariera militară mai devreme sau mai tîrziu. Dar pentru aceasta, 
e conştient că trebuie să studieze mult, să muncească şi mai mult 
întru atingerea obiectivelor profesionale.

vadim Bîrca îşi căţăuzeşte camarazii într-o nouă misiune

O oră, atît a costat transformarea studenţilor din 
civili în militari. Tinerii au fost echipaţi din cap 

pînă-n picioare, au primit ţinuta de campanie şi au 
încercat greutatea bocancilor ostăşeşti. Studenţilor 
anul întîi li s-a permis să-şi aducă de acasă doar stric-
tul necesar pentru respectarea igienei personale. 

Conform programului de instruire, studenţii 
militari au studiat un complex de discipline milita-
re, printre care tactica generală, instrucţia de front, 
instrucţia tragerii. Au făcut cunoştinţă cu regula-
mentele militare, pregătirea medico-militară, pro-
tecţia chimică şi pregătirea de geniu. De asemenea, 
au însuşit termenii apărare şi ofensivă, au îmbrăcat 
costumul de protecţie şi masca antigaz. Au execu-
tat pentru prima dată pasul de defilare, fredonînd 
cîntece în formaţie. S-au familiarizat cu tehnica 
din dotarea Armatei Naţionale, au învăţat să mînu-
iască armamentul de infanterie şi să nu le fie frică 
de el, detaliu, ce l-au demonstrat la tragerile de la 
finele cursului.

„Iniţial, am plecat cu 110 studenţi în poligon 
dar, după nouă zile de antrenament, 14 au renun-
ţat. Motivele au fost simple, nu au putut face faţă 
cerinţelor înaintate. Cu toate acestea, pot să afirm 
că anul curent avem parte de un contingent foarte 
bun, de tineri sănătoşi, care îşi doresc cu adevărat 
să devină ofiţeri”, a precizat maior Andrei Şram, 
comandant interimar al batalionului de învăţămînt 
şi conducătorul tragerilor. „Primele zile a fost greu 

să depăşească bariera psihologică, dar ulterior s-au 
integrat şi au contribuit la edificarea unui colectiv. 
În continuare îi aşteaptă depunerea jurămîntului 
militar, patru ani de studii şi o promiţătoare carieră 
militară. Credem că pe viitor vom obţine mari suc-
cese”, a mai adăugat dumnealui.

Cursul s-a finalizat cu trageri de luptă din pis-
tolul-mitralieră AKM, la distanţa de 100 metri. Cel 
mai bun rezultat l-a obţinut Ilie Ciobanu, reuşind 
să nimicească ţinta şi să acumuleze 37 de puncte. 
Majoritatea studenţilor au fost apreciaţi cu califi-
cativul „foarte bine” şi „bine”. Performanţele în-
registrate arată că studenţii au însuşit corect partea 
teoretică şi au executat tragerile impecabil. 

Convinse că s-au născut
pentru a fi ofiţeri

Au schimbat rimelul, rujul şi oja în culori stri-
dente pe echipamentul militar. Acum o lună am 
cunoscut-o pe Galina Griţco. Susţinea probele de 
admitere în rînd cu ceilalţi potenţiali studenţi ai in-
stituţiei militare. Nu avea de unde şti verdictul fi-
nal al comisiei de examinare. Originară din Sireţi, 
raionul Străşeni, a absolvit Colegiul de ecologie 
din Chişinău, facultatea Protecţia antiincendiară, 
pompieri şi salvatori. Mi-a declarat ferm că este 
demnă şi deţine aptitudinile necesare pentru a-şi 
continua studiile în Academia Militară. 

Tot atunci, am cunoscut-o şi pe Nadejda Guţu, 
descendentă dintr-o familie de muncitori, unde 
mama e asistentă medicală, iar tata – şofer. Veni-
tă de la Mărculeşti, Floreşti, era gata să înfrunte 
greutăţile şi concurenţa aprigă pentru a-şi asigura 
un loc în cadrul academiei. Îmi amintesc cum ea a 
bătut recordul la îndoirea şi dezdoirea trunchiului, 
efectuînd 63 astfel de exerciţii. De asemenea, a fost 
prima la cursa de alergări pe distanţa de 100 de me-
tri. Pregătirea fizică nu a lăsat loc de comentarii.

Astăzi, ambele sînt studente militare şi sînt 
convinse că s-au născut pentru a fi ofiţeri.

Cursul de integrare militară are drept scop fa-

miliarizarea studenţilor cu specificul artei militare 
şi verificarea stării moral-psihologice de adaptare 
la cerinţele mediului militar.

În anul de studii 2012-2013, la Academia Mi-
litară au fost admişi 100 de tineri. Amintim că, în 
exclusivitate, au fost înmatriculate în instituţia de 
învăţămînt superior militar fete, 9 la număr, la spe-
cialitatea transmisiuni.

Ministerul Apărării şi conducerea Academiei 
Militare asigură anual condiţii decente de trai şi un 
climat optim de ordine şi siguranţă pe durata studi-
ilor în instituţia militară. 

primul paS, primele SperanŢe...
Au rămas în urmă examenele de admitere în Academia Militară “Alexandru 
cel Bun”. Rezultatele comisiei de examinare i-au cantonat pe cei mai noro-
coşi la Baza de instruire militară Bulboaca, pe o perioadă de trei săptămîni. 

În timp ce semenii lor se bucurau de vacanţă, 100 de aspiranţi la titlul de 
ofiţer au trecut cursul de iniţiere în arta  militară a tînărului ostaş, desfăşurat 

în perioada 30 iulie – 18 august. 
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190 tone de muniŢii expirate va diStruge  
armata naŢională în doi ani

- Domnule maior, pentru că 
tema muniţiilor cu termenul de va-
labilitate expirat, care se păstrează 
în depozitele Armatei Naţionale, 
este actuală, vă invit, pentru înce-
put,  să discutăm despre situaţia 
generală a acestor muniţii. 
- Situaţia muniţiilor cu termenul de 

valabilitate expirat care se  păstrează în 
depozitele Armatei Naţionale este bună. 
Acest lucru se datorează, în mare par-
te, elaborării unor proiecte, cu suportul 
unor organizaţii non-guvernamentale 
internaţionale,  care au fost iniţiate în 
scopul sporirii nivelului de siguranţă şi 
securitate a depozitelor Armatei Naţio-
nale. În acest sens, una dintre  ideile pe 
care ne-am axat după anul 2006 a fost 
reducerea numărului de depozite exis-
tente în Armata Naţională, în schim-
bul modernizării lor conform tuturor 
standardelor  internaţionale. Astfel, am 
concentrat loturile de muniţii în unităţile 
militare dislocate în Chişinău, Bulboa-
ca, Floreşti, Cahul şi Bălţi. Acest lucru 
a făcut posibilă reducerea cheltuielilor 
de întreţinere a locurilor de păstrare a 
armamentului şi muniţiilor. 

Avem nevoie de un  laborator spe-
cializat pentru testarea fizico-chimică a 
muniţiilor.

- Care este gradul de pericol al 
muniţiilor învechite?
- Aceste muniţii nu sînt periculoase 

atît timp cît sînt păstrate potrivit nor-
melor tehnice indicate de uzina produ-
cătoare  şi cele de exploatare. Cea mai 
mare parte din lotul de muniţii pe care-l 
deţine Armata Naţională datează din 
anii 1970, 1980, 1990. Cele mai longe-
vive sînt muniţiile de infanterie, care au 
o durată maximă de 40 de ani. Celelalte 
„trăiesc”  între 15-30 de ani. Pericolul 
pe care-l prezintă aceste muniţii apare 
în momentul manipulării cu ele - mă re-
fer la transportarea, resortarea, depozi-
tarea, paletizarea şi utilizarea lor. Toate 
aceste muniţii, conform regulilor, tre-
buie testate în laboratoare specializate. 
Din păcate, Armata Naţională nu dispu-
ne de un laborator de acest gen, de ace-
ea, solicităm pachete de informaţii de 
la statele vecine care au în dotare 
acelaşi tip de muniţii, cu acelaşi 
an de fabricare. În funcţie de in-
formaţia pe care o primim, stabi-
lim prioritatea de distrugere a mu-
niţiilor de acelaşi tip.  Din păcate, 
informaţia recepţionată  nu este 
întotdeauna completă. Pînă în anii 
2005-2006, testam proprietăţile 
tehnice şi capacitatea de luptă a 
muniţiilor prin trageri în centrele 
de instrucţie.  Dar, ulterior s-a in-
terzis utilizarea muniţiilor înainte 
de  efectuarea testelor fizico-chi-
mice care să ne vorbească despre  
starea flegmatizatorului din inte-
riorul muniţiilor şi stabilitatea lor 
la diferiţi factori atmosferici, pre-
siuni, trepidaţii la care sînt supuse 
în timpul transportării, precum şi 
la viteza de ardere a pulberii din 
capsulele de aprindere, a trotilu-
lui din interiorul muniţiei. Aces-
tea pot fi determinate doar într-un 
laborator specializat. 

- Aceste teste despre care 
aţi vorbit se fac la solicita-
re sau cu regularitate într-o 
anumită perioadă de timp?
- Potrivit regulilor, primul test 

al muniţiilor de luptă care conţin 
substanţă explozivă şi pulbere 
neagră  trebuie efectuat după zece 

ani de la producere. În funcţie de rezul-
tatul obţinut, se stabileşte următoarea 
perioadă de verificare. Noi nu am efec-
tuat nici prima testare. Muniţiile care au 
viaţa tehnică expirată nu se mai testea-
ză, chiar dacă sînt într-o condiţie fizică 
foarte bună.

- Un pic mai sus aţi zis că avem 
nevoie de un laborator specializat 
care să testeze capacităţile fizico-
chimice ale muniţiilor din dotarea 
Armatei Naţionale. Există posibili-
tatea să obţinem acest laborator?
- Deocamdată, rămînem optimişti 

în obţinerea unui astfel de laborator.  El 
este foarte costisitor. Bugetul auster al 
Armatei Naţionale nu ne permite procu-
rarea lui.  Cu ceva timp în urmă, am so-
licitat misiunii OSCE în Republica Mol-
dova un atelier sau laborator mobil de 
apreciere a stării tehnice, după aspect, 
a muniţiilor din dotarea armatei. Nu ne 
rămîne decît să aşteptăm şi să menţinem 
pregătirea specialiştilor  pe care-i avem 
în acest domeniu.

- Dle maior, povestiţi-ne, vă rog,  
cum a ajuns Republica Moldova să 
participe în cadrul proiectului de 
distrugere a muniţiilor cu termenul 
de valabilitate expirat? 
- În anul 2004, Armata Naţională, în 

colaborare cu misiunea OSCE în Repu-
blica Moldova, a  lansat un proiect vast 
care avea scopul reducerii riscului de 
explozii în locurile de păstrare a muni-
ţiilor. Odată cu implementarea acestui 
proiect în Centrul de instruire Bulboaca, 
ne-am încadrat în procesul de distrugere 
a muniţiilor cu termenul de valabilitate 
expirat păstrate în depozitele noastre. 
Aceste proiecte au fost finanţate de di-
ferite ţări donatoare.

Misiunea OSCE în R. Moldova aju-
tă Armata Naţională să scape de muni-
ţiile vechi. 

- Mai există vreo organizaţie 
internaţională cu care avem pro-
iecte de acest gen?
-  Aproximativ 90 la sută din pro-

iectele legate de ridicarea nivelului de 
siguranţă şi securitate în locurile de 
păstrare a muniţiilor, care includ resor-

tarea, depozitarea corectă, transporta-
rea, distrugerea, repararea depozitelor,  
sînt realizate în colaborare cu misiunea 
OSCE în R. Moldova. Dar avem relaţii 
de parteneriat şi cu organizaţia non-
guvernamentală „Norwegian People’s 
Aid”. Prima colaborare cu această 
organizaţie non-guvernamentală in-
ternaţională  a avut loc în 2009-2010, 
în cadrul proiectului de nimicire a mu-
niţiilor cu fragmentare,  prin utilizarea 
tehnologiilor de dezmembrare. 

republica Moldova – 
lider în distrugerea 
muniţiilor 
cu fragmentare

- se cunoaşte că Republica 
Moldova este prima ţară care a dis-
trus muniţiile cu fragmentare înve-
chite pe care le păstra în depozitele 
militare. Care sînt statele care ur-
mează exemplul nostru şi cum a 
ajuns Moldova să fie prima în acest 
proiect?
- Exemplul Republicii Moldova 

a fost preluat de Croaţia, Macedonia, 
Bosnia şi Herţegovina, deoarece acest 
proiect este valabil pentru statele care 
păstrează stocuri mici de muniţii cu 
fragmentare. În cazul ţărilor care au 
depozitate cantităţi mari, se recurge la 
ajutorul unor uzine, fabrici specializate 
în reciclarea muniţiilor de acest tip. La 
prima conferinţă a statelor membre la 
Convenţia muniţiilor cu fragmentare, 
organizată în anul 2010,  în  Laos,  s-a 
anunţat că Republica Moldova este pri-
ma ţară care şi-a distrus stocul învechit 
de muniţii cu fragmentare. Iar specialiş-
tii Armatei Naţionale au fost invitaţi să 
se împărtăşească cu experienţa obţinută 
în perioada acestui proiect cu cele 106 
ţări semnatare, în acel moment, a con-
venţiei despre care am vorbit mai sus. 

- Care este cantitatea de muniţii 
învechite pe care Armata Naţională 
urmează să o distrugă?
- Conform unor studii preliminare, 

în perioada 2012-2013, Armata Naţiona-
lă urmează să nimicească 190 de tone de 

muniţii vechi. În fiecare an această canti-
tate creşte, deoarece termenul de valabi-
litate a muniţiilor se reduce simţitor. 

- Vorbim despre o cantitate 
mare. O să reuşim în doi ani să dis-
trugem 190 de tone de muniţii?
- Din acest motiv, în luna mai, anul 

curent, Armata Naţională a iniţiat un 
proiect-pilot derulat în colaborare cu or-
ganizaţia non-guvernamentală „Norwe-
gian People’s Aid”. Proiectul prevede 
resortarea, reambalarea, paletizarea şi 
păstrarea muniţiilor cu termen de vala-
bilitate expirat din depozitele Armatei 
Naţionale.

- Ce ne oferă acest proiect?
- Se apreciază prioritatea de distru-

gere a muniţiilor cu termenul de vala-
bilitate expirat. Deja avem diagrama de 
nimiciri pentru această perioadă. 

- Care sînt criteriile după care 
se apreciază prioritatea nimicirii 
muniţiilor învechite?
- Aceste clasificări  se fac după crite-

riul anului de fabricare, a condiţiilor de 
păstrare, dar şi a aspectului exterior al 
muniţiilor.

- Care sînt perioadele în care se 
va desfăşura acest proiect?
- Prima etapă din anul acesta s-a 

desfăşurat în scurt timp după efectua-
rea procesului de paletizare şi sortare a 
muniţiilor din depozitul  aflat în Centrul 
de instruire Bulboaca, în perioada 21-25 
mai. În aceste cinci zile, geniştii Armatei 
Naţionale au nimicit aproximativ 12 tone 

de muniţii învechite, foarte periculoase. 
În aşteptare sînt circa 80 tone care vor fi 
distruse în perioada august – septembrie 
2012.  Pentru cele două perioade din 
2013  sînt necesare investiţii suplimen-
tare, de aceea ne aflăm în tratative  cu 
misiunea OSCE. 

- Are Armata Naţională sufici-
enţi specialişti în arma geniu care 
să execute procesul de distrugere a 
muniţiilor?
- Toate proiectele de nimicire rea-

lizate cu suportul organizaţiilor inter-
naţionale se ghidează după un proces 
standard. Personalul Armatei Naţionale 
implicat în  lucrările de distrugere este 
familiarizat cu el.  Instructorii sînt stră-
ini, dar  şi din Armata Naţională, care au 
în spate experienţa diferitor misiuni. 

- în acest context, ce tip de mu-
niţii urmează să fie distruse sau au 
fost distruse pînă la moment?
- Există o varietate mare de muniţii 

care urmează să fie distruse, începînd cu 
muniţii de infanterie de calibru mic  şi 
terminînd cu muniţii de artilerie de cali-
brele 152 mm, 120 mm, 122 mm. 

- Ce alte proiecte urmează să fie 
implementate în Armata Naţională 
în acelaşi segment? 
- După cum am menţionat, în luna 

mai a fost iniţiat un proiect-pilot de 
sortare, paletizare a muniţiilor din de-
pozitul Bazei de instruire Bulboaca. 
Acest proiect urmează să fie implemen-
tat  şi în celelalte depozite ale Armatei 
Naţionale, pentru că a avut succes. De 
asemenea, Armata Naţională planifică 
un proiect mare  de construcţie a  unor 
depozite  în conformitate cu standar-
dele internaţionale, unde să se păstre-
ze muniţiile din Centrul de instruire 
Bulboaca, deoarece ele sînt dislocate 
în apropierea locurilor permanente de 
instruire a efectivului, precum şi în 
preajma satelor. Proiectul se va desfă-
şura în colaborare cu misiunea OSCE. 
La moment, se poartă tratative pentru 
realizarea schiţelor tehnice, după care 
se vor căuta ţări donatoare. 

Învăţăm lecţiile rusiei 
şi ucrainei

- Cunoaşteţi vreun accident 
care s-a produs din cauza explozii-
lor muniţiilor cu termen expirat?

- Accidente de acest gen s-au 
întîmplat în Rusia şi Ucraina. Po-
trivit  ştirilor internaţionale, în 
Rusia s-au produs patru accidente 
de acest gen într-o diferenţă mică 
de timp. În ultimul, a explodat un 
autocamion care transporta muni-
ţii cu viaţa tehnică expirată, pen-
tru a fi nimicite ulterior într-un 
poligon specializat. Nu s-a anun-
ţat motivul exploziei, dar acesta 
poate fi divers , determinat fie de 
factorul uman, fie de cel natural. 
Noi învăţăm din lecţiile altor ţări 
care adeveresc că aceste muniţii 
sînt periculoase în manipulare.  

- Aveţi ceva de adăugat?
- Vreau să adaug doar că, 

recent, conducerea Ministerului 
Apărării a aprobat ideea de a iniţia 
un proces de ajustare  a instrucţi-
unilor referitoare la păstrarea, de-
pozitarea, manipularea, evidenţa 
armamentului şi muniţiilor din 
Armata Naţională la cele interna-
ţionale. Aprobarea instrucţiunilor 
este planificată pentru luna iunie, 
anul 2013. 

locotenent major 
Inga MIHAIlOVA

interviu cu maiorul Andrei CAMerzAn,   
şef secţie armament şi muniţii, Comandamentul Logistic
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Pentru domnul Andrei Bun-
duchi e simplu, dragostea de pa-
trie şi de neam. Cariera militară 
a început-o în 1974, anul cînd a 
fost înrolat în armata sovietică, în 
şcoala de pregătire a sergenţilor 
din oraşul Kuibîşev (actualmente 
Samara), oraşul industrial din su-
dul Rusiei, situat pe malul rîului 
Volga. În oraşul, unde pe lîngă 
bunker-ul lui Stalin există şi nu-
meroase clădiri din secolul XIX. 
În continuare a plecat ca sergent 
în Polonia şi a deţinut funcţia de 
comandant de maşini de luptă 
infanterie. Mai tîrziu a susţinut 
examene şi a fost admis la şcoa-
la militară de artilerie din Odesa. 
Ulterior a fost repartizat în distric-
tul Zabaikalie, staţia Mirnoe. Din 
1984, timp de cinci ani, a îndepli-
nit serviciul militar în Cehoslova-
cia. Iar în 1989 este transferat în 
Ucraina. 

La chemarea Republicii Mol-
dova, cînd se forma Armata Na-
ţională, s-a retras din Ucraina, 
revenind pe meleagurile natale 
cu gînd curat şi nobil de a servi ţării. 
La 23 iulie 1992 era deja dislocat la 
Coşniţa, pentru a apăra integritatea şi 
independenţa Republicii Moldova.

În prezent, colonelul (r) Andrei 
Bunduchi, artilerist de specialitate, 
este şef Catedra pregătirea cadrelor în 
rezervă în cadrul Academiei Militare 
„Alexandru cel Bun”, dar în acelaşi 
timp lucrează prin cumul la funcţia de 
locţiitor şef Catedra artilerie. Disci-
plina de bază pe care o predă elevilor 
săi este tragerea şi conducerea focului 
de artilerie. „Studenţii sînt ca şi copiii 
mei, în permanenţă caut să fiu prieten 
cu ei, să le dau tot ce e mai bun, să le 
împărtăşesc experienţa mea. Nu pot să 
nu fiu exigent, atunci cînd vine vorba 
de profesionalism şi responsabilitate. 
Asta e.”, a declarat ofiţerul. Nu-l con-
trazic, mai ales că rodnica lui carieră 
militară va număra în curînd 40 de ani 
de dăruire de sine şi loialitate ţării. 

Este tată a trei copii, doi dintre care 
i-au urmat calea. 

Cît trăim – învăţăm

Pentru maior Vitalie Bunduchi, 
exemplul tatălui a fost un imbold de 
a continua cariera armelor. Şi neapărat 
rădăcinile moldoveneşti care, de ase-
menea, au servit un catalizator pentru 
a îmbrăţişa această profesie. Încerca-
rea dumnealui de a clădi în educaţia 
fiilor, undeva impunînd anumite limi-
te şi reguli stricte, urmărea un singur 
scop, acela de a dezvolta în ei spirite 
echilibrate şi responsabile. 

S-a născut la 20 iunie 1979 la Chi-
şinău. A absolvit Colegiul pedagogic 
”Alexei Mateevici”, specialitatea pe-
dagog în domeniul muzicii. În opinia 
lui, a fost o experienţă, a descoperit 
literatura şi arta muzicală. Nu regretă 
cei cinci ani petrecuţi în  această in-
stituţie. În 2000 absolveşte Colegiul 

militar ”Alexandru cel Bun”. Fiind 
comandant de pluton în Brigada „Şte-
fan cel Mare”, decide să mai facă o 
facultate la Universitatea Tehnică a 
Moldovei, specialitatea tehnologii in-
formaţionale. Aşa cum tema tezei de 
licenţă era „Tehnologii informaţiona-
le în elaborarea sistemului de calcul 
în artilerie”, baza materială a lucrării 
de licenţă a servit „resursele” Armatei 
Naţionale. Cu părere de rău, soft-ul a 

rămas în fază incipientă. „Cît tră-
im – învăţăm”, spusa înţeleptului 
proverb. 

Este şef al Serviciului protocol 
şi ceremonial, Departamentul do-
tări. Numele lui a apărut des în pa-
ginile publicaţiei noastre. Cred că 
vă amintiţi de ”Urme invizibile”, 
prima sa plachetă de poezii. Artă 
vs militărie?! La prima vedere, par 
două lucruri relativ opuse. Maior 
Bunduchi le comasează, în rezul-
tat dînd naştere la ceva frumos, la 
creaţii militaro-patriotice, fie poe-
zie sau cîntec. Trăirile lăuntrice le 
întruchipează în versuri scrise în 
limba română şi rusă, din adoles-
cenţă şi pînă în prezent. În creaţia 
lui tratează teme ca dragostea şi 
admiraţia feminităţii, dragostea 
neîmpărtăşită, căutările unui ideal, 
natura, patriotismul, viciile umane 
şi ale societăţii, credinţa în Dum-
nezeu.

Vitalie Bunduchi este recunos-
cător armatei pentru că i-a oferit 
şansa de a cunoaşte noi comuni-
tăţi, noi sisteme de securitate şi 
apărare. Geografia este una largă. 

A călătorit şi studiat în Grecia, Cana-
da, Bulgaria, SUA, Germania ş.a.

Viaţa cazonă – 
fără secrete

Mezinul familiei, căpitanul Vea-
ceslav Bunduchi a fost influenţat în 
alegerea meseriei de militar de către 
tatăl său şi fratele mai mare, în egală 
măsură. Ţinuta militară şi ordinea l-au 
determinat să meargă în 1999 să stu-
dieze la Colegiul militar liceal „Ştefan 
cel Mare” din Câmpulung Moldove-

nesc, România. Pe o perioadă de patru 
ani, atît timp cît au durat cursurile, a 
reuşit să cunoască aspectele vieţii ca-
zone din interior. În opinia lui, cole-
giul i-a asigurat o educaţie complexă 
- intelectuală, morală, fizică, civică şi 
patriotică. În anul 2003 şi-a continuat 
studiile militare în cadrul Institutului 
Militar din ţară. La finalizarea studi-
ilor, obţinînd gradul de locotenent, 
a fost repartizat în Batalionul 22 de 
Menţinere a Păcii. Experienţa militară 
a demonstrat-o mai mulţi ani la rînd, 

atunci cînd a participat la aplicaţii naţi-
onale şi internaţionale. În iarnă a parti-
cipat alături de 120 de militari profesi-
onişti la exerciţiul „Mission Rehearsal 
Exercise”, desfăşurat la baza militară 
din Hohenfels, Germania. Pe parcursul 
exerciţiului a îndeplinit funcţia de şef 
S1, Secţia personal, în statul major al 
aplicaţiilor. Recent a revenit de la exer-
ciţiul militar “Rapid-Trident 2012” din 
Ucraina, unde a avut misiunea de ob-

servator din partea contingentului Re-
publicii Moldova.

Şi unul, şi altul i-au fost discipoli 
tatălui. Dar afirmă cu mîna pe inimă 
că nu au beneficiat de nici un privile-
giu faţă de ceilalţi studenţi. Susţine că 
băieţii lui nu sînt din cei care aşteaptă 
să fie împinşi din urmă. E mîndru de 
realizările lor.

La rîndul lor, feciorii deapănă cele 
mai hazlii momente din timpul studii-
lor. Declară că atunci cînd toată lumea 
se aduna în sala de curs şi aştepta să se 
înceapă ora, la un moment dat se auzea 
un fluierat specific din celălalt capăt al 
holului, la auzul căruia toţi îşi ocupau 
locurile cu manualele pe braţe, ştiind că 
în orice moment îşi face apariţia colo-
nelul Bunduchi.  

Timpul liber obişnuieşte să-l or-
ganizeze în sînul familiei, alături de 
nepoţel. Mi-au povestit că au o casă 
la ţară, casa părintească, unde merg cu 
plăcere să se odihnească şi să uite de 
stresul zilnic.

Pot să afirm cu glas tare, că armo-
nia este chintesenţa succesului în fa-
milia Bunduchi. Chiar dacă au crescut 
în generaţii diferite, armata în viziu-
nea celor trei poartă acelaşi nume – 
demnitate, onoare şi sacrificiu!

locotenent 
Natalia ANDRONACHI

armata sub acelaşi nume:
demnitate, onoare, SacriFiciu!

Pentru că este o ediţie specială a ziarului “Oastea Moldovei”, 
hotărîi să înşir rînduri despre oameni deosebiţi prin felul lor 

de a fi, mai ales că am avut norocul să cunosc o deosebită di-
nastie de militari. 

Căpitanul cîntă la vioară şi pian, seniorul a îmbrăţişat acorde-
onul, iar maiorul cîntă la acordeon şi la vioară.                                                                                                             

M-am întrebat ce-i ţine uniţi de armată pe bărbaţii familiei Bun-
duchi? La care am primit răspunsuri exhaustive şi motivante.

Sincere felicitări adresăm cu ocazia zilelor de 
naştere locotenent-colonelului Ianoş Muşet, 

căpitanului Ion VODOVOI, locotenenţilor Stela 
ALEXANDROV,  Constantin CIOBANU,  Vadim 
MANOLI, plutonierilor adjutanţi  Valeriu DILION,  
Vasile BOtNARI, plutonierului major tudor GO-
REA, sergentului  Elena SCUtARU, soldatului  Na-
talia UNtILĂ şi funcţionarilor  Maria RAZGONOV, 
Grigore SÎRGHI. Multă sănătate, fericire alături de 
cei dragi şi succese din plin. La mulţi ani!

cu respect,  
colectivul divizionului de artilerie

La mulţi ani protoiereului Veaceslav HOR-
tOLOMEI, maiorilor Vitalie COVALIOV, 

Artiom RĂCILĂ, căpitanilor Ion BAICU, Vitalii 
CHIHAI, locotenentului major Ilie IAVIŢA, locote-
nenţilor Anatolie GRIGORIEV, Andrei BEREZOV-
SCHI, plutonierului adjutant Octavian ZACON, 
plutonierului major Nicolae CĂLIN, plutonierului 

Ion GÎRNEŢ, sergentului tatiana SOLOVIOVA, ser-
gentului inferior Valerii VICOL, caporalilor Alexan-
dru COROLEAC, Dmitrii CRIStEA, funcţionarilor 
Victor NECRÎtOV, Vitalie VOLOŞIN, Constantin 
CONStANtINOV. Sănătate, prieteni adevăraţi, co-
pii sănătoşi şi multă bucurie! 

cu respect, colectivul brigăzii „dacia”

Cele mai calde felicitări şi urări de bine locotenen-
tului major Marin PALII,  locotenentului Leonid 

RAŢĂ,  plutonierilor adjutanţi Roman COVAŞ,  Iu-
rie ŢĂRNĂ, plutonierului major Diana VERINGĂ, 
plutonierilor Oxana PALII,  Vladimir RUSU,  tatiana 
SÎRGHI,  Pavel LÎSÎI,  Natalia MÎNZAt,  sergentului 
major Ludmila StAVER, sergentului inferior Marina 
SIMON. Fie ca florile iubirii  şi fericirii să vă împodo-
bească viaţa şi să vă vedeţi împlinite toate dorinţele.

cu respect,  
colectivul batalionului de gardă

La mulţi ani maiorilor Andrei ŞRAM, Ion GO-
DOROJA, Dumitru MISCU, Olga NIRCA, 

Marcel CIOLPAN, Ludmila IANOVICI-PASCAL, 
Viorel SÎRGHI, Vitalie BURLACU, căpitanilor Ni-
colae ŞENDREA, Pavel REDICO, locotenenţilor ma-
jori Dumitru PARFENI, Ala SOFRONOVICI, Maria 
CUJBĂ, Alexandru SPAtARI, Valeriu BURUŞCIUC, 
Larisa MÎNDRESCU, locotenenţilor Oxana PALII, 
Natalia LEFtER, Serghei SOROCEAN, plutonie-
rului adjutant Ion LUPUŞOR, plutonierilor Natalia 
ARABADJI, Liudmila tIGHINEAN, Doina URSU, 
Olesea PEtROV, sergenţilor Andrei BALÎC, Anato-
lie CROItORI, caporalului tatiana AGRICI. 

Un cer albastru fără nori, fericire şi sănătate, iu-
bire şi bucurii de la cei dragi vă dorim.

cu respect, 
colectivul academiei militare

Sincere felicitări cu ocazia zilelor de naştere lo-
cotenentului-colonel Alexandru BASCACOV şi 

căpitanului Ilona DZÎC. Vă dorim din suflet viaţa să 
vă  fie asemeni unui drum pe care să vă însoţească 
adevăraţii prieteni: Dragostea şi Optimismul! 

La mulţi şi fericiţi ani! 
din partea colegilor şi prietenilor

Sincere felicitări 
pentru colega 

noastră Inga MI-
HAILOVA şi Petru 
RADVAN care au 
decis să-şi unească 
destinele în familia 
fericirii.

Casă de piatră, 
copilaşi frumoşi şi un car plin de noroc, le urăm cu 
această ocazie!

colegii din centrul mass-media  militară

O felicitare pentru tineZ
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Selecţionata ţării noastre este pregătită de an-
trenorii Iurie Spătaru, care a condus delegaţia la 
competiţie, şi Corneliu Bulat, care a fost şi membru 
al echipei, participînd în competiţie la categoria ve-
terani.

„Am revenit acasă cu 17 medalii. 
Două de aur, paisprezece de argint şi 
una de bronz. În cadrul campionatului 
ne-am bucurat de rezultate fenomenale. 
Pentru prima dată în istorie, Republi-
ca Moldova a obţinut medalia de aur 
la compartimentul lupte, pentru prima 
dată a obţinut medalia de aur la tehnica 
specială, şi în premieră ca echipă, ţara 
noastră a obţinut două locuri de doi, 
obţinînd 12 medalii de argint la tehni-
ca specială şi compartimentul spargeri. 
Este un succes înregistrat în exclusivita-
te. Anul trecut, aceeaşi echipă s-a clasat 
pe locuri de întîietate la Campionatul 
european.”, a declarat Iurie Spătaru.

Clubul Sportiv Central al Armatei 
se mîndreşte cu Simion Furdui, cel mai 
tînăr membru al echipei, care a cucerit medalia de 
bronz la Campionatul mondial de taekwondo, ca-
tegoria juniori. Sportivul in vîrstă de 17 ani a evo-

luat la proba individuală sparring, versiunea Inter-
national Taekwondo Federation. A disputat finala 
cu sportivii din Croaţia şi Marea Britanie, ei fiind 
cîştigătorii locurilor întîi şi doi. Este mulţumit de 

prestaţia sa şi declară că, în spatele acestei victorii 
stă o muncă enormă, antrenorii şi părinţii care l-au 
susţinut. “Metoda aplicată de antrenori a dat roade, 
a demonstrat eficacitate şi a arătat lumii că sîntem 

cei mai buni.”, a mai adăugat Simion.
Cel mai glorios s-a dovedit Nicolae Gavriliţa, 

cu 5 medalii, dintre care una de aur. La sparring, 
proba individuală a obţinut medalia de argint şi la 
compartimentul tehnica specială, individual, a cu-
cerit medalia de bronz, pentru care în sumă i-a fost 
oferită cupa de grand champion. Adiţional i-a fost 
oferită o medalie, pentru prestaţia individuală la 
nivel. „Am luptat cu sportivi din Argentina, o ţară 
cu tradiţii vechi şi bogate în taekwondo. Am reuşit 
să-i devansez, pentru care am fost lăudat de preşe-
dintele Federaţiei internaţionale de taekwondo”, a 
specificat sportivul. Practică acest sport de la vîrsta 
de şapte ani. De-a lungul carierei sale a participat 
la campionatele europene, cupa lumii, Campiona-
tul mondial la juniori, dar în premieră a reuşit să 
înscrie un aşa succes.

Tot cu medalie de aur a revenit şi sportivul Petru 
Cotoman, actualul campion mondial la proba lup-
te, categoria de 82 kg. Campionul spune că, deşi a 
avut concurenţi puternici, munca pe care a depus-o 

în timpul antrenamentelor l-a 
făcut cîştigător. 

Performanţele din anul 
curent îi determină pe spor-
tivi să participe la următoa-
rele ediţii pentru a demonstra 
rezultate şi mai strălucite.

La ediţia din acest an au 
participat mai mult de 700 
de sportivi din peste 25 de 
ţări. Campionatul mondial 
de taekwondo se desfăşoară 
o dată la doi ani. Următoarea 
ediţie va avea loc în 2014 în 
Sardinia, Italia.

locotenent 
Natalia ANDRONACHI

aur, argint şi bronz -
„recolta” taekwondiştilor militari!

Aşa au fost întîmpinaţi la aeroport 
sportivii moldoveni care s-au în-

tors de la Campionatul mondial de 
taekwondo,  desfăşurat în perioada 
6-13 august în Ottawa, Canada.

Toţi cei nouă sportivi care au re-
prezentat naţionala republicii Mol-
dova la competiţie sînt membri ai 
Clubului Sportiv Central al Armatei.

Ce a fost mai greu atunci cînd erau 
soldaţi în termen, acum i-a adus ca şi 
militari pe contract, în acelaşi Batalion 
de Gardă, pe platoul căruia au fot ali-
niaţi şi unde au făcut sute de repetiţii, 
deoarece fac parte din compania Garda 
de Onoare.

 Ceremoniile şi pasul cadenţat într-un 
fel sau altul i-au atins la suflet pe cei doi 
fraţi, de aceea au şi ales să-şi continue 
activitatea în lumea uniformelor, care nu 
din vorbe spuse, ci din văzute îi avanta-
jează. Palpitaţiile pe care le au, emoţiile, 
dar şi grijile de la evenimente le oferă 
o mică doză de adrenalină, de amintiri 
frumoase şi de mîndrie. Însă munca ce o 
depun pentru a avea asemenea momente 
îi face mai rezistenţi, mai responsabili şi 
nu doar în armată, ci şi în viaţa de toate 
zilele. Au învăţat să se conformeze, deşi 
le era cam greu, acum însă cunosc şi în-
vaţă şi pe alţii ce înseamnă să fii parte 
din Garda de Onoare.

Ce poţi spune de fraţii din Hirova în 
afară de faptul că sînt chipeşi, au  privi-
rea şireată  şi un zîmbet ademenitor. Sînt 
gemeni după chip, însă nu şi după carac-
ter. Cît de mult nu s-ar asemăna la chip, 
oricum sînt unici în felul lor de a fi. 

Primul care a văzut lumina zilei a 
fost Boris şi din comportament se citeşte 
că acesta este mai responsabil şi încearcă 

să ascundă şireteniile lui Vladimir. Este 
calculat şi mult mai atent atît la ceea ce 
face, cît şi la ceea ce îşi doreşte. Vova, 
adică Vladimir, cum îl numesc aproape 
toţi care îl cunosc, şi nu din banc, dar 
din realitate, Vova nostru e plin de şotii, 
plus e şi un pic supărăcios. Boris pare a 
fi mai sociabil, cel puţin în timpul discu-
ţiei noastre, deşi credem că în viaţa de zi 

cu zi se întîmplă ca Vladimir să ia iniţi-
ativa. La o primă întrebare, cine e mai 
vorbăreţ, a răspuns Vova, menţionînd că 
„Borea este cel mai sociabil”. Se pare 
însă că Borea ştie cum să depăşească si-
tuaţiile şi pentru el, şi pentru fratele mai 
mic, care se pare că ,,bade” nu i-a spus  
vreodată. La ghiduşii şi pozne ambii s-ar 
situa pe acelaşi cîntar, cînd unul a fost 
cu ideea, celălalt cu fapta, şi invers. În 
armată au reuşit să se integreze datori-
tă muncii, disciplinei care a dominat şi 
în familia Ghiluşca şi poveţelor date de 
părinţi.

Şi la dorinţe şi planuri de viitor ge-
menii creionează cărări diferite. Vova la 
moment crede că îşi va finisa contrac-
tul de militar şi va pleca din armată, pe 
cînd Borea se vede militar cu stele mari. 
Cu toate greutăţile vieţii de militar, el se 
vede în armată. La căsătorie se gîndesc, 
însă nu chiar acum - ,,să se pună pe pi-
cioare”, ,,dar cine ştie”, menţionează 
fratele mai mare.

Aceeaşi privire, acelaşi chip. Poartă 
ceasuri identice şi uniformele militare 
le sînt la fel. Dar aşa precum singurul 
semn care îl diferenţiază pe Boris faţă de  

Vladimir, aşa  şi cărările vieţii le percep  
diferit. Păşesc într-o linie, însă gînduri-
le zboară spre domenii diferite. Mereu 
împreună, zi şi noapte, şcoală şi armată, 
zile de naştere şi petreceri, pînă şi pri-
mul pas în viaţa matură  a fost în acelaşi 
făgaş. Rămîne să vedem peste ani cine şi 
încotro îşi va direcţiona pînzele, impor-
tant e să se înţeleagă ca şi acum - ,,din 
priviri”, fără cuvinte. Acum sînt militari, 
mîine, cine ştie? Acelaşi sînge le curge 
în vene, el apă nu se face. Ei sînt ge-
meni, sînt fraţi. Iar frăţia e sacră.

locotenent Mihaela MîRzA

FrăŢia, ca şi datoria FaŢă de patrie, e Sacră
Are mama doi feciori, doi militari. Deşi în familie sînt trei fraţi, doar gemenii  

au ales să fie apărători ai Patriei, Boris şi Vladimir

Fraţii Ghiluşca, după ce şi-au onorat obligaţiunea de cetă-
ţean al republicii Moldova în Batalionul de Gardă, s-au 

întors la civilie. După un an de încercări şi întrebări, au hotă-
rît să revină în unitatea în care au învăţat ce înseamnă viaţa 
cazonă şi acolo unde regulamentul militar le-a servit drept 
carte de căpătîi. 

Aceeaşi privire, acelaşi chip. Poartă ceasuri identice şi uniformele militare le sînt la fel... 
Boris şi vladimir onoraţi de Comandantul Suprem


