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Ultimul lot de deşeuri de pesticide solide, colectate în 
perioada 30 noiembrie 2013 - 3 februarie 2014 din ra-
ioanele Ialoveni şi Anenii Noi, a fost evacuat de la depo-
zitul central Dănceni, raionul Ialoveni. Cele circa 150 
de tone de deşeuri toxice, reambalate, paletate şi marca-
te de către militarii Armatei Naţionale urmează a fi dis-
truse prin ardere, la incineratorul din oraşul Dabrowa 
Gornicza, Polonia.

“
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Misiunea KFOR – 
testul Ţării şi al Armatei

Reuniunea din ianuarie a Comitetului Militar 
al Parteneriatului Euro-Atlantic în formatul 

şefilor statelor majore generale ale ţărilor nATO 
şi țărilor partenere (EAPMC/Cs), desfăşurată la 
sediul Cartierului General nATO, a mai produs o 
premieră. Comandantul Armatei naţionale a Re-
publicii Moldova, colonelul igor Gorgan, a fost in-
vitat la reuniunea în formatul ţărilor participante 
la operaţiunea KFOR din Kosovo. De obicei, par-
ticipanţii audiază rapoartele actualizate din tea-
trele de operaţiuni doar în funcţie de implicarea 
în operaţiuni. Acest fapt  ar însemna că Republica 
Moldova, prin militarii Armatei naţionale, deja 
face parte din comunitatea partenerilor care-şi 
doresc o securitate durabilă regională şi mondială 
şi contribuie la menținerea acesteia. 

Cunoaştem cu toţii: calea parcursă de pacifi-
catorii moldoveni, de la iniţierea pregătirilor pen-
tru misiune pînă la votul „pro” din Parlament şi 
după acesta chiar nu a fost dintre cele simple. nu 
trebuie să uităm nici că militarii au reuşit aceas-
tă performanță şi ca urmare a profesionalismului 
demonstrat, care îşi are rădăcinile în activităţi-
le Programului „Parteneriat pentru Pace”, acolo 
unde s-a acumulat la greu experienţă şi tenacitate, 
proprii armatelor moderne ale lumii. 

Chiar nu-i pot înţelege pe oponenţii ideii de parti-
cipare la KFOR a pacificatorilor armatei, care operează 
cu argumentul „statului neutru”, întrucît a fost clar de 
la început că nu era vorba despre implicarea moldove-
nilor în acţiuni de luptă. ideea de KFOR se rezumă la 
eforturi comune depuse pentru securitatea europea-
nă. Dacă Republica Moldova a optat pentru parcursul 
european, nu ar fi trebuit să împărtăşim aceleaşi valori 
şi să ne asumăm şi aceleaşi angajamente?  

De ce politicienii, antrenați în polemici, la tri-
bune „fierbinţi”, au uitat să îi consulte şi pe militari, 
care – asemeni cetăţenilor de alte profesii – îşi pot 
pune în valoare aptitudinile în misiuni internaţi-
onale? Or, militarii moldoveni, care, de ani buni, 
activează sub drapelul OnU, în diverse misiuni de 
pacificare şi monitorizare, sînt cea mai concluden-
tă dovadă a încrederii de care se bucură în rîndul 
partenerilor noştri şi a capacității de a-şi onora cu 
responsabilitate angajamentele asumate. 

Declaraţiile despre statutul Republicii Moldo-
va drept furnizor de securitate prind contur mai 
real ca niciodată. După echipele de genişti ale 
Armatei naţionale, care au făcut cu onoare față 
misiunii din irak, un alt contingent de pacificatori 
moldoveni este gata să scrie istorie în Balcani.

Locotenent-colonel Ion VULPE

Editorial

după luni de aşteptări, discuţii, opinii şi sugestii, s-a produs, în sfîrşit, 
şi evenimentul de importanţă majoră în istoria armatei naţionale din 

ultima perioadă. contingentul de pacificatori al acesteia va debuta 
într-o postură nouă, de participant la misiunea KFor.
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- Domnule ministru, aş dori să începem acest dia-
log prin a vă întreba cum aţi caracteriza colaborarea 
cu Ministerul Apărării de la Bucureşti, în anul care s-a 
încheiat recent?
- Anul 2013, în opinia mea, pe segmentul colaborării 

bilaterale cu colegii din Armata română, a fost unul dintre 
cei mai eficienţi şi fructuoşi ani din ultimul deceniu, sub 
toate aspectele. Calificativul respectiv derivă nu doar din 
cele două acorduri, care au fost semnate la Bucureşti, la 2 
decembrie 2013, cu omologul meu, Mircea Duşa. Dacă pot 
să mă exprim aşa, semnarea acestor două documente a fost 
un punct culminant în dialogul nostru bilateral, pe parcursul 
anului trecut, cînd, după o pauză de cîţiva ani, s-au reluat 
aplicaţiile bilaterale cu implicarea efectivelor atît pe teritoriul 
Republicii Moldova, cît şi pe cel al României. În cadrul vizi-
telor şi întrevederilor la diferite nivele, au fost trasate unele 
proiecte de perspectivă, a căror implementare se va derula 
chiar începînd cu anul curent. Mă refer, în primul rînd, la 
cele ce ţin de domeniile de instruire, educaţional, logistic etc. 
sînt ferm convins că tempoul, pe care l-am avut, pe tot par-
cursul anului 2013, în colaborarea noastră cu colegii români, 
va fi menţinut şi în anul curent.

ministrul apărării din republica 
moldova, vitalie marinuţa, este 

ceea ce  numim un profesionist prin 
excelenţă, astfel că dialogul cu domnia 
sa despre armata celui de-al doilea 
stat românesc, colaborarea cu nato şi 
rusia sau soarta transnistriei s-a dove-
dit a fi unul, cel puţin, interesant.

Vitalie MARiNuțA:

 ”Transnistria nu va fi 
un al doilea Kaliningrad”

... din prima zi, cînd am fost investit în funcţia de ministru 
al Apărării, am declarat că tot ce voi face va reieşi din inte-
resul naţional al Republicii Moldova. Şi acest credo al meu 
l-am păstrat şi-l voi respecta întotdeauna, chiar atunci cînd 
nu voi mai fi în funcţia respectivă”.“
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- Aveţi o relaţie bună cu ministrul român al Apărării 
(sau mai exact una la fel de bună ca aceea pe care o aveţi 
cu colegii dumneavoastră de peste ocean — mi-am per-
mis să îi numesc colegii dumneavoastră, deoarece, deşi 
puţini ştiu, sînteţi printre cei care şi-au creat simpatii şi 
contacte importante şi stabile cît aţi fost în America)?
- Cu domnul ministru Mircea Duşa am o relaţie foarte 

bună atît sub aspect profesional, ca între doi miniştri, cît şi sub 
aspect personal. De cîte ori l-am contactat sau am discutat, ne-
am înţeles perfect. Şi, cred eu, anume aceste relaţii, care s-au 
stabilit între noi, au contribuit la impulsionarea relaţiilor bila-
terale dintre cele două armate.

- Mi-e greu să cred că Moscova surîde fericită la decla-
raţiile dumneavoastră cu un pronunţat caracter patriotic 
şi la buna colaborare cu partenerii din NATO. Cum aţi 
caracteriza relaţiile în domeniul militar dintre Federaţia 
Rusă şi Republica Moldova?
- Ştiţi, din prima zi, cînd am fost investit în funcţia de mi-

nistru al Apărării, am declarat că tot ce voi face va reieşi din 
interesul naţional al Republicii Moldova. Şi acest credo al meu 
l-am păstrat şi-l voi respecta întotdeauna, chiar atunci cînd nu 
voi mai fi în funcţia respectivă. Pe tot parcursul anilor de aflare 
în funcţie, m-am străduit să am relaţii bune cu toţi omologii cu 
care am avut întrevederi sau discuţii, indiferent de unde erau 
— Vest sau Est. Discutînd şi cu unii, şi cu alţii, întotdeauna 
am promovat interesele Republicii Moldova. Mă bucur că în 
marea majoritate a cazurilor am găsit limbă comună şi căi de 
soluţionare a multor probleme şi de realizare a proiectelor bi-

laterale. De exemplu, în colaborarea cu nATO pentru suport, 
este în plin proces de implementare proiectul de distrugere a 
circa 1270 tone de pesticide solide din 20 de raioane ale Re-
publicii Moldova. Pentru realizarea fazei finale a Proiectului, 
prin intermediul Fondului de încredere nATO/PfP, au fost 
colectate circa 2,2 milioane de euro, dintre care 325 mii euro 
reprezintă contribuţia tării noastre, restul banilor fiind donaţi 
de România — stat pilot al Proiectului — Belgia, norvegia, 
irlanda, Cehia, Turcia, Bulgaria, Luxemburg, Estonia, Finlan-
da şi Lituania. Şi la capitolul respectiv pot aduce încă foarte 
multe exemple de colaborare reciproc avantajoasă atît cu Ali-
anţa nord-Atlantică în ansamblu, cît şi cu statele membre, în 
particular.

Dacă, însă, e să ne referim la colaborarea bilaterală în do-
meniul militar cu Federaţia Rusă, atunci trebuie să punctez că 
este una modestă, limitîndu-se, mai mult, la misiunea de paci-
ficare din Zona de securitate din raioanele de est ale Republicii 
Moldova. Chiar şi în cadrul întrevederilor cu omologul meu 
rus, serghei Şoigu, ne-am focusat mai mult pe problematica 
acestei misiuni şi a chestiunilor ce ţin de prezenţa trupelor 
ruse pe teritoriul nostru, evacuarea lor şi a armamentului de 
la depozitul de la Colbasna.

- 2013 a fost un an plin de evenimente pentru Armata 
Republicii Moldova, cu numeroase participări la exerci-
ţii militare internaţionale, alăturarea de Forţele NATO 
(KFOR) în Kosovo. Putem denumi asta un an bun. Aveţi 
vreun obiectiv neîndeplinit care să vă nemulţumească, în 
acest moment?
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- Anul care s-a scurs, într-adevăr, a fost unul bun, în opi-
nia mea, pentru Armata naţională. Am continuat procesul de 
reformare şi modernizare a unităţilor şi instituţiilor militare 
conform standardelor occidentale, am implementat noi pro-
grame de instruire a trupelor, s-a lucrat foarte mult asupra 
unor acte legislative, mă refer, în primul rînd, la proiectul Co-
dului militar, care urmează să fie transmis în Guvern şi Par-
lament etc.

Mai mult, pe parcursul anului 2013, am reuşit la maxim 
să îndeplinim programul de instruire a trupelor şi nu doar a 
celor de infanterie, speciale sau de menţinere a păcii, dar şi a 
celor de artilerie, apărare antiaeriană etc., lucru care, în anii 
precedenţi, nu ne cam reuşea. Dar, deşi sînt optimist, nu pot 
susține că ne-a reuşit chiar totul, în anul care s-a scurs. Cred 
că obiectivele realizate au fost în proporţie de 70-75 la sută din 
cele trasate. sînt şi unele cauze obiective, cum ar fi finanţarea 
insuficientă a armatei, cît şi unele subiective.

Dacă e să vorbesc mai la concret la capitolul obiective ne-
îndeplinite, aş menţiona proiectul ce ţine de construcţia locu-
inţelor de serviciu pentru personalul militar. Practic sîntem pe 
ultima sută de metri la capitolul perfectării caietului de sarcini, 
dar acest proces a fost unul prea lung. Mă aşteptam la o evo-
luţie mai rapidă. Şi nu este vina noastră, aşa sînt procedurile 
la noi în ţară. Dar sînt ferm convins că şi acest proiect va de-
mara în curînd şi vom reuşi să soluţionăm, parţial, una dintre 
cele mai dureroase probleme pentru armata moldovenească 
— asigurarea cu spaţiu locativ a militarilor. Ea devine şi mai 
acută acum, cînd intenţionăm cu timpul să trecem complet la 
o armată profesionistă.

- Deoarece am amintit de acordul de participare la 
trupele KFOR din Kosovo, au existat, la momentul respec-
tiv (al anunţului făcut de asistentul Secretarului General 
al NATO, Gabor Iklody), voci la Tiraspol care au acuzat 
că aceasta contravine statutului de neutralitate al Repu-
blicii Moldova. Cum comentaţi?
- Cu părere de rău, la noi statutul de neutralitate este ca un 

as, care e scos din mînecă, de fiecare dacă cînd unele forţe po-
litice sau unii indivizi nu au alte argumente, pentru a-şi motiva 
un discurs propagandistic. Republica Moldova este membru 
al OnU, organizaţie care a mandatat Alianţa nord-Atlantică 
pentru a conduce operaţiunea KFOR. Deci, sub acest aspect, 
participarea noastră îm misiune este perfect legală.

Mai mult, în timpul vizitei mele oficiale în serbia, unde a 
fost semnat şi Acordul de colaborare în domeniul militar din-
tre două state, autorităţile de la Belgrad au salutat decizia ţării 
noastre de a detaşa un contingent militar în Kosovo. Acest 
fapt a dat peste cap toate declaraţiile unor forţe politice de la 
Chişinău sau Tiraspol, care strigau la fiecare colţ că decizia 

Republica Moldova este membru al ONu, orga-
nizaţie care a mandatat Alianţa Nord-Atlantică 
pentru a conduce operaţiunea KFOR. Deci, sub 
acest aspect, participarea noastră îm misiune 
este perfect legală.“

respectivă va afecta relaţiile dintre Republica Moldova şi ser-
bia. Dimpotrivă, relaţiile bilaterale au devenit mai trainice, cu o 
perspectivă clară de ascensiune în viitor.

- Una dintre misiunile de bază ale Armatei Naţiona-
le a Republicii Moldova este menţinerea păcii în Zona de 
Securitate, în componenţa Forţelor Mixte de Menţinere a 
Păcii dislocate în raioanele de est ale Republicii Moldova. 
Care este situaţia în prezent şi cum credeţi că vor evolua 
lucrurile, anul viitor?
- situaţia din Zona de securitate este una sub control, în 

pofida intenţiilor unor forţe de a tensiona permanent lucru-
rile, prin introducerea unor posturi neautorizate. Republica 
Moldova întotdeauna a optat pentru soluţionarea paşnică a 
diferendului transnistrean, reieşind din integritatea teritorială 
a ţării noastre.

Dacă e să vorbim doar de aspectul militar, cu alte cuvinte, 
misiunea de pacificare, atunci vreau să reiterez, o dată în plus, 
poziţia noastră. Considerăm că formatul actual al acestei mi-
siuni, cel cu implicarea contingentelor militare, s-a consumat. 
noi optăm pentru înlocuirea forţelor militare cu un contingent 
internaţional de observatori, deoarece evoluţia evenimentelor, 
din ultimii ani, ne demonstrează că situaţia de conflict, care a 
fost la începutul anilor `90 ai secolului trecut, nu mai există şi 
prezenţa trupelor deja deranjează locuitorii de pe ambele ma-
luri. Dar, repet, chiar şi schimbarea formatului trebuie făcută 
doar în urma negocierilor în formatul „5+2”.

- Recent, liderii din Transnistria au mai făcut un pas 
spre Rusia, anunțînd că vor adopta legislaţia rusă. Iar opţi-
unea lor pentru Uniunea Euroasiatică pare de la sine înţe-
leasă. Va fi Transnistria un nou Kaliningrad (inclusiv prin 
instalarea unui sistem de rachete balistice)? Sau opţiunile 
de soluţionare a acestui conflict sînt toate încă pe masă?
- nu vreau să comentez deciziile adoptate de cineva şi în in-

teresul cuiva. Raioanele din aşa-numita regiune transnistreană 
sînt parte a statului Republica Moldova, recunoscut de comu-
nitatea internaţională, inclusiv de Federaţia Rusă. Şi, indiferent 
de deciziile adoptate de unele structuri separatiste, al doilea 
Kaliningrad în regiunea respectivă nu va fi. Problema trans-
nistreană va fi soluţionată, avînd în vedere interesul cetăţenilor 
Republicii Moldova şi nu al unor indivizi, care, folosindu-se de 
situaţia creată, încearcă să-şi rezolve unele mendre personale.

- Ce obiectiv prioritar şi-a pus ministrul Vitalie Mari-
nuţa pentru 2014?
- să fie pace şi stabilitate, deoarece, numai în asemenea 

condiţii, vom reuşi să materializăm toate proiectele atît profe-
sionale, cît şi personale.

Interviu realizat 
de Daniela MOLDOVEANU,
după Power&Politics World
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- Care este importanța cursului 
postuniversitar de perfecţionare în 
domeniul securităţii şi apărării na-
ţionale, organizat, în premieră, de 
Ministerul Apărării?
- segmentul securităţii naţionale este 

nu numai important, dar şi voluminos. 
Mă refer la multiplele structuri care sînt 
investite cu funcţii, în diferite domenii, 
cît şi la sarcinile pe care le îndeplinesc 
fiecare dintre acestea, în activitatea sta-
tului. Atribuţii în domeniul securităţii 
deţin preşedintele, parlamentul, guver-
nul, ministerele şi departamentele. 

La acest curs sînt abordate proble-
me ce ţin de implementarea strategiei 
securităţii naţionale. Toate acestea în 
contextul cînd diverse sisteme se ocupă 
cu asigurarea securităţii naţionale. se 
realizează reforma în acelaşi serviciu de 
informaţii şi securitate, Ministerul Afa-
cerilor interne, Ministerul Apărării etc. 
Astfel, pe segmentul acesta, sînt multe 
aspecte care necesită a fi discutate, nu 
numai teoretic, dar şi din punct de ve-
dere funcţional, ca toată această activi-
tate să fie îndreptată doar spre atingerea 
scopului principal. scopul principal este 
asigurarea independenţei statului, secu-
ritatea naţională, integritatea teritorială. 

- Care au fost temele abordate la 
prelegerile de astăzi?

- Acestea ţin,  în cea mai mare parte, 
de competenţele instituţiei Preşedinţiei 
şi a Consiliului suprem de securitate.

- Militarii au reuşit să adune în-
tr-un singur document toate actele 
legislative cu referire la apărare. 
Este vorba despre Codul Militar. 
Cum credeţi, ce beneficii va oferi 
acest cod pentru sistemul de apăra-
re şi pentru angajaţii Ministerului 
Apărării?
- Din cîte ştiu, este un document 

foarte voluminos, lansat pe site-ul Mi-
nisterului Apărării, acum discutat şi 
în societatea civilă. Eu cred că, după 
ce vor fi examinate toate propunerile, 
acest cod va fi analizat şi de către Con-
siliul suprem de securitate. Şi atunci, 
evident, ar fi necesar să organizăm 
mese rotunde, discuţii, conferinţe, în 
cadrul cărora vor fi discutate prevede-
rile acestuia. 

Cu siguranţă, sînt diferite opinii. Este 
necesar ca toate documentele legislative 
instituţionale să fie adunate într-un sin-
gur cod sau poate să fie şi mai multe acte 
normative. Toate aceste decizii trebuie 
analizate. În fine, ţine de competenţa 
parlamentului respectivul proiect, dar, 
pînă la acea etapă, eu cred că va fi cale 
lungă în analizarea tuturor aspectelor 
incluse în Codul Militar.

- Militarii noştri sînt apreciaţi 
pentru participarea lor la diferite 
exerciţii internaţionale din cadrul 
Parteneriatului pentru Pace şi în 
diferite misiuni de menţinere a 
păcii sub egida ONU. Ce ar putea 
reprezenta experienţa din Kosovo 
pentru Armata Naţională şi pentru 
Republica Moldova, în general?
- Lumea în care trăim este una în 

care zilnic sînt conflicte militare. Într-o 
lume civilizată, toate ţările trebuie să 
aibă grijă de securitatea naţională, cît şi 
de cea internaţională. Participarea mol-
dovenilor în misiunea KFOR este o eta-
pă importantă pentru Armata naţiona-
lă, dar şi pentru ţară, fiindcă Republica 
Moldova se promovează pe plan intern 
şi extern, nu numai ca un consumator, 
dar şi ca furnizor de securitate. 

Vreau să menţionez că pentru un 
militar experienţa din afară reprezintă 
un stagiu foarte bun în ceea ce priveşte 
calităţile profesionale şi starea financia-
ră. Participarea în misiuni este o onoare 
pentru militari şi pentru stat, întrucît ei 
sînt cotaţi la nivel înalt pe arena inter-
naţională. noi trebuie să ne mîndrim cu 
specialiştii noştri şi cu faptul că Republi-
ca Moldova, fiind o ţară mică, contribu-
ie la întărirea ordinii şi securităţii inter-
naţionale şi regionale. 

Căpitan Denis ROTARU

„Misiunea KFOR este o etapă 
importantă pentru armată şi ţară!”

Alexei BARBăNeAgRă, 
consilier prezidenţial în problemele apărării 
şi securităţii naţionale, secretar al Consiliului 
Suprem de Securitate:
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una dintre misiunile de bază pen-
tru anul de instrucție 2014 este 

profesionalizarea Armatei Naționale 
şi dezvoltarea capabilităților 
operaționale pentru participarea în 
misiuni internaționale de menținere 
a păcii. Recent a fost semnat acordul 
tehnic cu partea italiană, care prevede 
participarea contingentului Armatei 
Naționale în cadrul misiunii KFOR 
din Kosovo, fapt care confirmă încre-
derea partenerilor noştri în profesio-
nalismul militarilor moldoveni. 

Cei 41 de militari, care, în curînd, 
urmează să participe în misiunea 
din Kosovo, sînt profesionişti bine 
pregătiți. toți au fost antrenați în di-
verse exerciții de menținere a păcii, 
desfăşurate în diferite țări şi au par-
ticipat la numeroase cursuri de pre-
gătire cu tematica respectivă. Dintre 
toți candidații au fost selectați cei mai 
buni, cei mai pregătiți, cei care au de-
monstrat un nivel înalt de profesio-
nalism. Noi sîntem încrezuți că aceşti 
militari vor face față tuturor provocă-
rilor, care pot să apară, în timpul misi-
unii, şi vor reprezenta destoinic Arma-
ta Națională pe arena internațională.

totodată, în acest an, vom depu-
ne eforturi maxime pentru a intensi-
fica participarea militarilor noştri la 
exerciții internaționale, unde efectivul 
se va antrena conform standardelor 
occidentale şi îşi va dezvolta deprin-
derile de colaborare cu militarii din 
alte state. În 2014, contingentele Ar-
matei Naționale vor participa la di-
verse aplicații militare multinaționale, 
care se vor desfăşura în germania, 
România, SuA şi alte țări. Alături de 
partenerii străini, militarii moldoveni 
vor efectua o pregătire pentru parti-
ciparea la misiunile internaționale de 
menținere a păcii, în special, pentru 
misiunea KFOR.

O atenție sporită se va acorda re-
novării bazei militare de instruire a 
Armatei Naționale. Cu ajutorul par-
tenerilor străini şi guvernului SuA, la 
baza militară de instruire, dislocată în 
apropierea satului Bulboaca, va fi mo-
dernizat, după standardele occidenta-
le, cîmpul de trageri şi tirul, care vor 
permite pregătirea efectivului pentru 
executarea misiunilor internaționale 
de menținere a păcii. 

Pe parcursul anului, toți vom depu-
ne maxim efort ca 2014 să fie plin de 
succese şi realizări atît pentru Armata 
Națională, cît şi pentru fiecare militar 
în parte.

2014 – anul aplicaţiilor 
militare şi renovării

Oastea Moldovei10 11Ianuarie 2014

Colonel igor gORgAN, 
şef al Marelui Stat Major, 
comandant al Armatei Naţionale
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Se vrea o nouă infrastructură 
a poligonului de la Bulboaca

explozii şi focuri de arme,  
ambuscade şi antrenamen-
te pe maşini blindate. toate 
acestea pot fi realizate de 
către militari numai în anumi-
te teritorii special amenajate. 
vorbim de poligoane, care 
reprezintă terenul de acţiune 
a militarilor. baza militară din 
bulboaca a constituit mereu 
un laborator al antrenamen-
telor militare. Întrucît de cali-
tatea infrastructurii poligonu-
lui depinde, în  mare măsură, 
şi calitatea pregătirii militari-
lor noştri, ministerul apărării 
a mai întreprins un pas pen-
tru îmbunătăţirea condiţiilor 
de acolo. modernizarea in-
frastructurii poligonului bul-
boaca şi pregătirea militarilor 
moldoveni pentru participare 
în operaţiunile de menţinere 
a păcii este una dintre prero-
gativele anului 2014.

Oastea Moldovei12
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Baza militară de instruire Bulboaca, 
dislocată la o distanţă de circa 40 de 

km de la capitală, de-a lungul traseului 
Chişinău-Tiraspol, asigură desfăşurarea 
procesului de instruire atît a Brigăzii 
„Ştefan cel Mare”, cît şi a unităţilor mi-
litare ale Armatei naţionale dislocate în 
municipiul Chişinău şi în Zona de secu-
ritate. Poligonul asigură inclusiv activi-
tăţile practice ale studenţilor Academiei 
Militare a Forţelor Armate şi ale studen-
ţilor catedrelor militare. Tot aici, benefi-
ciază de antrenamente unităţile celorlalte 
structuri de forţă: serviciul de informaţii 
şi securitate, Centrul de Combatere a 
Crimelor Economice şi Corupţiei, servi-
ciul Pază şi Protecţie de stat ş.a.

Anual, Baza militară de instruire 
Bulboaca găzduieşte peste 70000 de mi-
litari, inclusiv studenţi, detaşaţi pentru 
diferite activităţi practice. Printre aces-
tea se evidenţiază misiunile de distru-
gere a muniţiilor cu termen de păstrare 
expirat, exerciţiile de menţinere a păcii, 
în scopul autoevaluării (evaluări nATO) 
subunităţilor declarate în Baza de date 
OCC, conform Conceptului Capabili-
tăţilor Operaţionale (OCC), competi-
ţii sportive, precum: Cupa ministrului 
Apărării la probele aplicativ-militare 
şi la cel mai bun specialist al genurilor 
de arme, Cupa comandantului Armatei 
naţionale la patrula militară etc.

Posibilităţile actuale ale bazei permit 
desfăşurarea pregătirii individuale şi co-
lective cu subunităţi mici, de la nivel de 
grupă pînă la nivel de pluton a mai mul-
tor subunităţi simultan, dar cu unele re-
stricţii. Închegarea subunităţilor la nivel 
de companie este posibilă doar pentru o 
unitate. Desfăşurarea pregătirii tactice 
concomitent cu executarea tragerilor de 
luptă este practic imposibilă, din cauza 
respectării măsurilor de securitate. Exe-
cutarea tragerilor de luptă este posibilă, 
în volum deplin, doar din armamentul 
de infanterie. Din sistemele de artilerie, 
artilerie antiaeriană şi din armamentul 
maşinilor de luptă, executarea tragerilor 
de luptă este posibilă prin simplificarea 
condiţiilor de tragere şi a procedurilor 
stabilite. Toate restricţiile adunate la un 
loc nu permit o instruire calitativă a mi-
litarilor.

Pe parcursul misiunilor de distruge-
re a muniţiilor cu termen de păstrare ex-
pirat, toate celelalte activităţi de instruire 
pe teritoriul bazei sînt suspendate, iarăşi 
din motivul respectării măsurilor de si-
guranţă. Totodată, teritoriul sectorului 
de distrugere a muniţiilor este restrîns şi  
amplasat în vecinătatea fîşiilor agricole, 
unde deseori proprietarii acestora igno-
ră orice fel de avertizare de pericol, care 
poate apărea în rezultatul exploziilor.

„Armata naţională a Republicii 
Moldava deţine patru centre de instru-
ire de valoare mică şi Baza militară de 
la Bulboaca, care este cea mai mare ca 
valoare, teritoriu şi infrastructură. Anul 
trecut s-a hotărît ca această bază să fie 
scoasă din subordinea Brigăzii „Ştefan 
cel Mare” şi, respectiv, să fie trecută sub 
conducerea comandantului armatei, ast-
fel ca acesta să poată gestiona toate pro-
cesele desfăşurate pe teritoriul ei. 

“Avem mari speranţe în ceea ce 
priveşte modernizarea infrastructurii 
poligonului de la Bulboaca. Partenerii 
americani au finalizat proiectele de re-
construcţie a unor obiecte. Dacă va fi 
timp bun, sperăm, în luna martie sau, 
cel tîrziu, aprilie, să demareze lucrările. 
Acesta este cel mai de amploare proiect 
ce ţine de dezvoltarea infrastructurii de 
instruire, pentru că presupune un volum 
mare de muncă, care implică alocarea 
unor mari surse financiare. Procesul de 
modernizare este planificat pentru o pe-

rioadă de trei ani”, a declarat colonel igor 
Gadîrcă, şef Direcţie instruire întrunită 
şi doctrine a Marelui stat Major.

În anul 2012, Republica Moldova 
a fost acceptată ca partener în cadrul 
iniţiativei Operaţiuni Globale pentru 
Pace (GPOi), prin intermediul acesteia 
a primit un grant de 1,6 milioane do-
lari. Banii sînt destinaţi dezvoltării in-
frastructurii de antrenament a Armatei 
naţionale, ceea ce va spori posibilitatea 
participării Republicii Moldova în ope-
raţiuni internaţionale. iniţiativa Opera-
ţiuni Globale pentru Pace este finanţată 
de guvernul statelor Unite ale Americii, 
prin programe de asistenţă externă, pen-
tru susţinerea capacităţilor de asigurare 
a securităţii regionale şi internaţionale. 
Asistenţa este destinată consolidării ca-
pacităţilor ţărilor partenere de a efectua, 
în mod eficient, operaţiuni regionale de 
menţinere a păcii sub egida Organizaţiei 
naţiunilor Unite.

În decembrie 2013, managerul pro-
iectului GPOi a desfăşurat o vizită de 
lucru la Bulboaca. Atunci s-au discu-
tat termenii aproximativi de începere a 
lucrărilor şi priorităţile de construcţie 
a obiectivelor planificate, stabilind că 
faza întîi a proiectului de modernizare 
a poligonului va cuprinde reconstrucţia 
cîmpului multifuncţional de ţinte, care 
va permite executarea tragerilor de luptă 
din armamentul uşor de infanterie, cali-
brul nu mai mare de 7.62 mm, avînd ca-
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pacitatea de pînă la un pluton. Evident, 
va fi prezent „comandantul” digital, po-
ligonul va fi dotat cu instalaţii automate 
de ţinte mobile din cauciuc ş.a. 

Opţional, va fi renovat şi reamenajat 
locul de observare la cîmpul de tragere. 
Va fi construit drumul de la punctul de 
control şi trecere pînă la marginea cîm-
pului multifuncţional de ţinte. În prima 
fază, pe lîngă acestea, se va reconstrui 
şi amenaja tirul, va demara construc-
ţia orăşelului tactic, care ne va permite 
instruirea efectivului pentru acţiuni în 
zonele urbane. Dacă momentan acesta 
este dotat cu şase clădiri, după recon-
strucţie, vor fi şaisprezece edificii de di-
ferite tipuri. Capacitatea de acţiune va fi 
de un pluton, ce va permite desfăşurarea 
aplicaţiilor în complex. se vor realiza 
lucrările de construcţie a unui punct de 
comandă al companiei şi a unui punct 
de control staţionar, aşa cum prevăd 
standardele nATO şi OnU. 

Pentru anul 2015, în cadrul aceluiaşi 
program, eforturile şi banii alocaţi vor fi 
destinaţi pentru renovarea şi reamenaja-
rea clădirilor statului major al Bazei mili-
tare de instruire Bulboaca, se va ridica o 
cazarmă pentru efectiv, vor fi organizate 
clasele de instrucţie, va fi renovat blocul 
sanitar şi vor fi reparate căile de acces şi 
platoul de instrucţie. Prioritară va fi şi 

amenajarea locurilor de instrucţie pen-
tru subunităţile destinate misiunilor de 
menţinere a păcii.

Totuşi clasificarea lor şi gradul de 
prioritate rămîn a fi discutate şi definiti-
vate în comun cu partea americană.

Potrivit locotenent-colonelului Ro-
man Ceban: „Pregătirea efectivului Ba-
talionului 22 de Menţinere a Păcii, pe 
lîngă instruirea de care beneficiază în 
interiorul unităţii, în clase, presupune 
şi ieşirile în poligon. Militarii au necesi-
tatea de a se afla într-un mediu, cît mai 
mult posibil, apropiat de realitatea unui 
cîmp de luptă. Pentru moralul militari-
lor din această unitate, calitatea dotării 
poligoanelor este de importanţă majoră. 
Trebuie să recunoaştem: cu ce lucrăm, 
în prezent, nu acoperă necesităţile unui 
militar profesionist”. 

Dacă privim la vecinii ucraineni, 
militarii de acolo se antrenează pe teri-

toriul unui centru de instruire, moder-
nizat cu suportul nATO, mă refer aici 
la poligonul din iavorov, Lvov. Românii 
au şi ei centre de antrenament ca Cincu, 
Făgăraş, aduse la nivelul exigenţelor şi 
al cerinţelor moderne. Drept exemplu 
poate servi aria de instruire din Hohen-
fels, Germania, unde, deja de doi ani, 
mai multe contingente de militari de la 
noi se antrenează alături de alte ţări în 
exerciţii multinaţionale.

„După finalizarea lucrărilor de re-
novare, intenţionăm, dar aici nu vor-
bim de termeni restrînşi, să găzduim un 
exerciţiu de amploare de nivel interna-
ţional. Ultimul, la care au participat mai 
multe ţări, l-am avut în 2007. Militarii 
noştri participă activ la aplicaţiile inter-
naţionale. Pentru anul 2014 avem pla-
nificate cincisprezece astfel de activităţi. 
iată, de ce noi trebuie să ne dezvoltăm 
capabilităţile. Trebuie să fim credibili 
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în faţa partenerilor noştri, care depun 
eforturi să ne instruiască”, a conchis 
colonel Gadîrcă.

Despre necesitatea unor lucrări 
de modernizare a Bazei de instruire 
Bulboaca s-a vorbit în vara  anului 
2013, cînd ministrul Apărării, Vitalie 
Marinuţa, şi directorul Programului 
iniţiativei globale pentru operaţiuni 
de menţinere a păcii, Michael smith, 
dar şi Ambasadorul sUA în Repu-
blica Moldova, William H. Moser au 
efectuat o vizită la poligon. Atunci, 
Moser a subliniat că proiectul GPOi 
este doar unul din lanţul de investi-
ţii acordate Republicii Moldova în 
domeniul militar. „Colaborarea strînsă 
dintre guvernele şi armatele noastre 
se manifestă prin lansarea mai multor 
proiecte, în mare parte, destinate 
instruirii militarilor moldoveni pentru 
operaţiunile de menţinere a păcii sub 
egida Organizaţiei naţiunilor Unite. 
noi credem în capacităţile Republicii 
Moldova de operabilitate în misiuni 
pacificatoare. Ştim că aveţi militari 
bine pregătiţi pentru acest gen de ope-
raţiuni, certificaţi de către nATO. Aţi 
participat în misiuni internaţionale şi 

Despre necesitatea unor lucrări de modernizare 
a Bazei de instruire Bulboaca s-a vorbit în vara  
anului 2013, cînd ministrul Apărării, Vitalie 
Marinuţa, şi directorul Programului iniţiativei 
globale pentru operaţiuni de menţinere a păcii, 
Michael Smith, dar şi Ambasadorul SuA în Re-
publica Moldova, William h. Moser au efectuat 
o vizită la poligon.

“
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v-aţi impus ca forţe profesioniste, cum s-a întîmplat în operaţiu-
nea din irak. ne bucură că Republica Moldova este alături de noi, 
în efortul global de menţinere a păcii”, a declarat Ambasadorul 
sUA la Chişinău.

Au fost semnate noile state de organizare ale Bazei militare de 
la Bulboaca. Aceasta va avea statut de bază independentă. Pînă vor 
demara lucrările practice, se întreprind măsurile de completare 
a bazei, urmează să fie numit în funcţie comandantul acesteia. 
De asemenea, Armata naţională este obligată să coordoneze cu 
alte autorităţi ale statului probleme ce ţin de mediu, construcţie, 
de aprovizionare cu electricitate, apă şi gaze. Toate aceste puncte 
trebuie soluţionate pînă cînd responsabilii proiectului de moderni-
zare a infrastructurii poligonului vor începe lucrările propriu-zise.

Locotenent major 
Natalia ANDRONACHI
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soldat stanislav mereuţa, 
brigada de infanterie 
motorizată „dacia”, 
după 14 zile de serviciu militar
„Nu mi-a fost uşor să iau decizia de 

a merge la armată. Sînt rus de naţionali-
tate şi nu cunosc prea bine limba de stat. 
Credeam că voi fi ignorat de camarazi şi 
comandanţi, din cauza barierei lingvisti-
ce. În realitate, însă, nu a fost aşa. 

După încorporare am ajuns la Briga-
da „Dacia”, într-un colectiv multinaţio-
nal, din care fac parte moldoveni, găgă-
uzi, bulgari, ruşi, ucraineni, unii dintre ei 
avînd aceeaşi problemă ca şi mine. În pri-
mele zile, ne-a fost puţin mai greu să co-
municăm şi să înţelegem ordinele, dar în 
ajutor ne-au venit comandanţii, care au 
început să ne înveţe limba română. Nici 
colegii vorbitori de română nu ezitau să 
ne acorde ajutor, cînd apărea vreo proble-
mă de comunicare. Atunci am simţit că 
sîntem o familie unită, indiferent de naţi-
onalitate sau de limba pe care o vorbim.

Odată cu necesitatea comunicării 
în română, mi-a venit şi dorinţa de a 

învăţa cît mai multe limbi. În două săp-
tămîni, nu am făcut mari progrese în 
ceea ce priveşte studierea limbii de stat, 
dar mă voi strădui, pînă la încheierea 
serviciului militar, să vorbesc fluent ro-
mâneşte”.

soldat Grişa vasilian, 
brigada de infanterie 
motorizată „Ştefan cel mare”, 
după 4 luni de serviciu militar
„Înainte de armată, am studiat trei 

ani dreptul la Universitatea de Stat din 
Moldova, însă, din lipsa banilor, am 
fost nevoit să abandonez studiile. După 
aceasta, tot timpul liber l-am dedicat dis-
tracţiilor. Într-o bună zi, întorcîndu-mă 
de la o petrecere, am văzut în faţa pri-
măriei o mulţime de tineri. Erau băieţii, 
care urmau să fie încorporaţi în armată. 
Atunci mi-a venit spontan ideea să îm-
brac şi eu ţinuta militară pentru un an de 
zile. Mulţi oameni îmi spuneau că îmi va 
fi foarte greu în unitatea militară, că nu 
voi rezista în condiţiile cazone, dar  am 
rămas neclintit în decizia mea. 

Nu pot spune că aşteptările mele au 
coincis totalmente cu realitatea din ar-
mată. Mă pregătisem pentru relaţii mai 
dure între soldaţi, situația a fost, totuşi, 
alta. Însă, cînd veneam în vizită la prie-
tenii mei, care îndeplineau serviciul aici, 
infrastructura brigăzii mi se părea mai 
bună, mai modernizată, decît este în re-
alitate. Dar ofiţerii, care ne instruiesc, 
s-au dovedit a fi mult mai buni decît îmi 
închipuiam. Sînt oameni cu inimă mare, 
care depun constant eforturi pentru a ne 
asigura o pregătire bună şi o educaţie pe 
măsură. 

Timp de patru luni, armata m-a 
schimbat foarte mult. Am devenit mai 
calm, deoarece activez într-un colectiv 
de bărbaţi, fiecare avînd caracter dife-
rit. Aici am învăţat să gestionez raţional 
banii. Dacă, pe timpul studenţiei, nu-mi 
ajungeau nici 4000 de lei pentru o lună, 
atunci în armată mă descurc bine şi cu 
100-200 de lei. 

După demobilizare, vreau să-mi con-
tinui studiile şi să revin în Brigada „Şte-
fan cel Mare”, în calitate de jurist”.

„Într-un fel, mă simt şi eu vedetă”!
ARMAtA: între aşteptări şi realităţi

deseori, tinerii, care au atins majoratul 
şi sînt, în principiu, de acord să îşi facă 

datoria faţă de patrie, se confruntă, totuşi, 
cu dilema dacă să îmbrace sau nu uniforma 
militară pe un an de zile. această incerti-
tudine vine din lipsa de cunoştinţe despre 
viaţa de după gardul unităţii militare. tînă-
rul recrut este „bombardat” cu sfaturi din 
două tabere – „pro” şi „contra” serviciului 
militar – care încearcă să-şi impună „adevă-

rul” propriu despre armată. adesea, sfatu-
rile vin de la persoane care niciodată nu au 
avut vreo tangenţă cu milităria. 

cum să faci o alegere corectă, în astfel de 
situaţie? militarii în termen din diferite uni-
tăţi ale armatei naţionale s-au decis să vor-
bească despre aşteptările de la armată – pe 
care le aveau la civilie – şi realităţile vieţii 
cazone, din unitate.  
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caporal alexandru moraru,
batalionul de Gardă, 
după 7 luni de serviciu militar
„La civilie, nu cunoşteam multe despre 

armată, de aceea, am stat serios pe gînduri, 
înainte să merg la cătănie. Totuşi, m-am 
decis să schimb anturajul, să-mi schimb 
caracterul, să-mi îndeplinesc datoria faţă 
de Patrie. Credeam că, după încorporare, 
mă voi afla doar la poligoane, la trageri… 

Însă am fost repartizat în Compania 
Garda de Onoare, unde am un program 
diferit de închipuirile mele, dar niciodată 
nu am regretat această şansă, oferită de 
soartă. Condiţiile din unitatea noastră 
sînt foarte bune, e adevărat că şi cerin-
ţele-s foarte mari. Disciplina este pusă în 
prim-plan. Garda de Onoare este un me-
canism integral bine sincronizat, în care 
accentul se pune pe colectiv. 

... ofiţerii, care ne instruiesc, s-au dovedit a fi mult mai 
buni decît îmi închipuiam. Sînt oameni cu inimă mare, 
care depun constant eforturi pentru a ne asigura o pre-
gătire bună şi o educaţie pe măsură”. 

Soldat Grişa VASILIAN“

Am participat deja la zeci de cere-
monii de stat, am întîlnit preşedinţi şi 
ambasadori ai diferitelor state, am vă-
zut o mulţime de oameni mari, pe care 
la civilie puteam să-i urmăresc doar la 
televizor. Deseori mă aflu în vizorul ca-
merelor video şi aparatelor de fotogra-
fiat, de aceea, într-un fel, mă simt şi eu 
vedetă”(zîmbeşte).

soldat călin GÎlcă, 
batalionul 22 
de menţinere a păcii, 
după 10 luni de serviciu militar
„Pînă la încorporare, eram puţin in-

format despre armată, iar cunoştințele, pe 
care le deţineam, nu-mi permiteau să îmi 
formez o imagine clară despre serviciul 
militar. Mergînd în autobuz, de la cen-
trul de încorporare spre unitate, încă mai 

aveam dubii dacă am făcut alegerea corec-
tă şi îmi aduceam aminte de vorbele celor 
care mă sfătuiau să-mi aleg o altă cale. 
Dar tot ce am întîlnit în unitatea militară 
a fost o surpriză plăcută pentru mine. 

Am fost plăcut uimit, cînd am văzut 
că în Batalionul 22 de Menţinere a Păcii 
o atenţie deosebită se acordă pregătirii in-
telectuale a ostaşilor. Condiţiile de trai, la 
fel, sînt la un nivel înalt. Avem tot necesa-
rul pentru a duce un mod sănătos de via-
ţă şi, cred că, nu e nevoie de alte facilităţi, 
deoarece, în acest caz, am duce o viaţă de 
civil şi nu de militar. După părerea mea, 
în prezent, modul de viaţă al militarilor în 
termen şi aşa este lejer: concedii frecvente, 
întîlniri cu părinţii, timp liber suficient… 
Acum serviciul militar în termen nu mai 
este o povară, ci o plăcere”. 

Cîţi oameni – atîtea păreri. De ace-
ea, e util ca cei, care mai au nelămu-
riri în privinţa serviciului militar în 
termen, să vadă singuri realitatea din 
armată, pentru că nu în zadar se spu-
ne că e mai bine o dată să vezi decît să 
auzi de o sută de ori. 

Locotenent Dmitrii VOSIMERIC
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Politologul Vasile CROitORu,  
directorul Centrului de Politici Sociale:

„Armată profesionistă este 
un avantaj sigur pentru stat”

- Domnule Croitoru, cum pri-
veşte societatea noastră ideea de-
taşării unui contingent militar al 
Armatei Naţionale în Kosovo? 
- Foarte pozitiv, pentru că, atunci 

cînd o armată este invitată să participe 
într-o misiune umanitară internaţiona-
lă, înseamnă că este apreciat potenţialul 
ei. societatea civilă trebuie să accepte 
detaşarea unui contingent militar al Ar-
matei naţionale în misiunea KFOR ca 
pe un act de apreciere şi recunoaştere 
a profesionalismului militarilor noştri. 
Chiar dacă, în cazul conflictului trans-
nistrean, Republica Moldova are nevoie 
de garantarea securităţii din partea unor 
state cu potenţial mai mare, ţara noastră 
are anumite colaborări internaţionale şi 
anumite angajamente care trebuie înde-
plinite. iar acest lucru este posibil doar 
datorită unei armate bine pregătite, care 

ar contribui la securitatea internaţiona-
lă. Consider foarte important faptul că 
Republica Moldova este antrenată în 
operaţiunile de menţinere a păcii, în di-
ferite regiuni din lume. 

Atunci cînd a fost detaşat primul 
contingent al Armatei naţionale în irak, 
credeam că armata noastră va fi, pur şi 
simplu, testată. Dar, după ce s-au reîn-
tors primii militari din această misiune 
post-conflict, ascultînd poziţia oficiali-
lor militari din partea sUA, dar şi a altor 
state participante în acea misiune, am 
sesizat importanţa militarilor noştri şi 
am simţit aprecierea internaţională. Ar-
mata noastră era apreciată drept  o forţă 
bine pregătită pentru misiuni internaţi-
onale. 

nu cred că este întîmplătoare nici 
implicarea ţării noastre în  misiunea 
KFOR. Este regretabil, totuşi, că o anu-
mită parte a societăţii neagă importanţa 

armatei în statul nostru. În opinia mea, 
armata este instituţia care garantează se-
curitatea statului, de la apariţia sa pînă în 
prezent. Armatei naţionale îi lipseşte o 
mai bună comunicare cu cetăţenii, ceea 
ce ar schimba percepţia faţă de această 
instituţie de stat. 

- Putem să zicem că reformarea 
sistemului naţional de apărare este 
şi un bun mesaj pe care-l transmit 
militarii societăţii?
- Republica Moldova are cîteva re-

stanţe la capitolul reformarea sistemului 
de securitate. nu zic că cel existent este 
învechit, dar  oricum trebuie adaptat la 
cerinţele actuale. Lumea se află în evo-
luţie şi, respectiv, armata trebuie să ţină 
pasul acestor evoluţii. Îmi amintesc că, 
de vreo zece ani încoace, se vorbeşte 
despre transformarea armatei în una 
profesionistă, dar am rămas tot la nivelul 

... factorii politici ar trebui să se 
întoarcă cu faţa spre armată, dacă 
vor ca doctrina militară a Repub-
licii Moldova să corespundă tuturor 
standardelor internaţionale”.“
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de intenţie. Din păcate, încă nu se înţele-
ge că doar o armată profesionistă este un 
avantaj sigur pentru stat. 

Armata naţională, de la fondare pînă 
în prezent, a fost unica instituţie din ca-
drul statului care nu a deziluzionat opi-
nia publică. Conform Barometrului de 
opinie publică, structura militară se bu-
cură de încredere din partea cetăţenilor, 
dar, totodată, armata trebuie să mai dea 
şi cîteva semnale. 

- Despre ce fel de semnale vor-
biţi, domnule Croitoru?
- În primul rînd, despre semnalul 

de siguranţă şi despre pregătirea arma-
tei de a face faţă, în orice moment, ori-
căror provocări.  Armata uneori emite 
astfel de semnale. De exemplu, atunci 
cînd s-au intensificat disensiunile dintre 
Tiraspol şi Chişinău, iar ministrul Ma-
rinuţa a venit cu declaraţia că Armata 
naţională este pregătită să facă faţă ori-
căror provocări din partea Transnistriei, 
a fost una dintre cele mai bune declara-
ţii ale unui ministru al Apărării, oricare 
ar fi numele lui. A fost o declaraţie pe 

care majoritatea cetăţenilor Republicii 
Moldova o aşteptau. E regretabil că o 
bună parte din oamenii politici, care se 
aflau în opoziţie, au început să-l atace 
pe ministrul Apărării pentru acel mesaj 
puternic. Într-un stat în care există res-
pect pentru armată, lucrul acesta nu s-ar 
fi întîmplat. Un om politic, care se află 
în Parlament, nu trebuie să discrediteze 
instituţiile statului. Ceea ce se întîmplă 
în țara noastră este  paradoxul politicii 
moldoveneşti.

- Sînteţi de acord că armata nu 
poate să dea semnale de siguranţă, 
dacă nu are susţinere financiară?
- Dacă comparăm banii care se alocă 

pentru dezvoltarea armatei în România, 
Ucraina, Rusia şi Republica Moldova, 
atunci sînt de acord că Armata naţio-
nală se află la limita supravieţuirii. Mi-
litarul moldovean, în loc să se gîndească 
cum să-şi exercite cît mai bine serviciul, 
încearcă să rezolve problema cu ce să-şi 
acopere cheltuielile lunare. 

Poate pe undeva este un interes ca 
această instituţie să nu fie puternică, 

pentru că puterea unei instituţii constă 
şi în finanţarea ei. Armata trebuie să aibă 
putere financiară, ca să-şi păstreze speci-
aliştii. De aceea, consider că factorii po-
litici ar trebui să se întoarcă cu faţa spre 
armată, dacă vor ca doctrina militară a 
Republicii Moldova să corespundă tutu-
ror standardelor internaţionale.

- Cum vedeţi viitorul armatei?
- Depinde dacă armata va rămîne în 

formatul actual sau dacă se va profesio-
naliza. În cazul primei abordări, aş vedea 
o selectare calitativă a tinerilor care vin 
să-şi îndeplinească obligaţiunile consti-
tuţionale. să fie tineri cu studii, educaţi, 
nu dintre cei care nu au cu ce se ocupa şi 
vin la armată  să afecteze imaginea insti-
tuţiei militare. Poate ar fi bine ca tinerii să 
fie testaţi înainte să intre în serviciul mi-
litar în termen. iar prin intermediul cate-
drelor militare să se atragă tinerii şcoliţi.  
În  cel de-al doilea caz, văd o armată bine 
pregătită care să sporească imaginea ţării 
noastre, prin participarea în misiuni in-
ternaţionale de menţinere a păcii. 

Căpitan Inga RADVAN

Armata Naţională, de la fondare pînă în prezent, a fost 
unica instituţie din cadrul statului care nu a deziluzi-
onat opinia publică. Conform Barometrului de opinie 
publică, structura militară se bucură de încredere din 
partea cetăţenilor, dar, totodată, armata trebuie să mai 
dea şi cîteva semnale. 

“
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Pe umerii lui stă viitorul armatei, pentru că anume insti-
tuţia pe care o conduce  formează şi dezvoltă viitorii 

ofiţeri, comandanţi ai armatei naţionale. este o responsabili-
tate majoră asumată, devenită şi valoare, în 27 ani de carieră 
militară. colonelul mihail bucliş, rectorul academiei militare a 
Forţelor armate „alexandru cel bun”,  este unul dintre puţinii 
ofiţeri care a renunţat la ideea de a trece în rezervă, în favoa-
rea statutului de militar activ.

- Cine sau ce v-a determinat să 
alegeți milităria?
- Dragostea faţă de profesia de militar 

mi-a fost cultivată de profesorul de pregă-
tire militară ion Cojocari. El a fost ofițer 
tanchist, dar, din motive de sănătate, şi-a 
întrerupt cariera militară. Astfel, trei din-
tre elevii dumnealui, printre care şi eu, 
am mers la şcoli militare.

- Interesant e că ați ales tocmai 
şcoala de tancuri, exact ca şi profeso-
rul dumneavoastră...
- Eram mai mic de statură şi, conform 

cerințelor centrelor militare, aveam doar 
trei oportunități. Or, eu am ales şcoala 
de tancuri din Kiev, în care am învățat să 
coexist, alături de alte peste 100 de etnii, 
să înțeleg mai bine diverse culturi, obice-
iuri. A fost o experiență de nedescris, din 
punct de vedere cultural şi geografic. 

- Cunoştințele în domeniu le-ați 
aplicat în scurt timp după absolvire, 
pentru că, deja în 1992, v-ați reîn-
tors la baştină şi nu pentru cîmpul 
de luptă...
- Timp de un an am îndeplinit servi-

ciul militar în regimentul 242 de tancuri 
din oraşul novograd, Ucraina, unde am 
acumulat experiență practică militară, 
instruind ostaşi, participînd la diverse 
aplicații, cu forțarea cursului apei, cu con-
ducerea maşinii de luptă etc.

În Moldova am venit pe 19 iunie 1992 
şi am fost printre primii ofițeri ai Batali-
onului de menținere a păcii. A fost mai 
dificil la compartimentul tehnică, echipa-
ment, în schimb, mai simplu pe segmentul 
lingvistic – toți vorbeam aceeaşi limbă.

- Ați îndeplinit serviciul militar  
în toate cele trei Brigăzi ale Armatei 
Naționale. Vă rugăm să conturați 
nişte impresii despre fiecare în parte. 
Începem cu prima slujbă, cu durata 
de 11 ani, în Brigada de Infanterie 
Motorizată „Moldova” din Bălți.
- Acolo am învățat să iau atitudine, să 

am grijă de soldați, ghidat de comandanți 
de valoare, cum a fost colonelul Carasiov. 
Momentul de vîrf a fost cînd am devenit 
comandant de companie.  Este primul 
nivel de conducere cu putere de decizie, 
funcție cu greutate în formarea soldaților. 
Chiar şi din punct de vedere tactic, com-
pania e deja un organism capabil să înde-
plinească o misiune de luptă.

- A doua şi cea mai scurtă etapă 
din activitatea dumneavoastră pro-
fesională a fost Brigada de Infanterie 
Motorizată „Dacia” din Cahul.
- A fost o perioadă foarte grea pentru 

că aveam energie electrică 2 ore din 24. 
salariul îl primeam cu mari întîrzieri, era 
dificil să dai copiii la grădinițe sau şcoli, iar 
soțiile nu aveau locuri de muncă. Au fost 
momente în care nu aveam cu ce hrăni co-
pilul, culegeam nişte prune de pe copacul 
din preajma casei şi-i dădeam băiatului şi 
aceasta era cina, de noi nu mai zic nimic...

- Chiar şi în aceste condiții, nu 
ați plecat din armată...
- sînt cîteva lucruri, care m-au încura-

jat mereu, cum ar fi disciplina militară şi 
oamenii din structură. Eu percep armata 
ca pe una dintre cele mai oneste instituții 
ale statului. 

- Alți trei ani i-ați dedicat Brigă-
zii de Infanterie Motorizată  „Ştefan 
cel Mare” din capitală, ani buni pen-
tru unitate, dar şi pentru dumnea-
voastră. Prin ce a fost deosebită acea 
perioadă?
- Aici am găsit un colectiv mai bine 

„clădit”, datorită comandanților anteri-
ori. nici nu observam cum trecea timpul 
în această unitate: acum era dimineață, 
acum era noapte şi aşa în fiecare zi. Pe 
atunci, brigada găzduia un număr mare 
de activități atît în interiorul unității, cît 
şi la poligonul Bulboaca.  Eu consider că 

este cea mai importantă brigadă de luptă 
a Armatei naţionale.

- O componentă separată a 
drumului dumneavoastră profesio-
nal au fost studiile la Universitatea 
Națională de Apărare Carol I din  
România. Ce a însemnat această 
experiență? 
- Doi ani de hărți, hărți şi iar hărţi... 

instituția ne-a pregătit mult în domeniul 
operativ. Mi-a plăcut că se punea ac-
cent deosebit pe cunoaşterea teritoriului 
național, lucru care trebuie implementat 
şi în Armata naţională. noi am studiat 
țara în lung şi în lat - munții, văile, marea, 
aşezările geografice, platformele indus-
triale,  tot ce poate fi util unui militar în 
acțiuni de luptă. Evident, aceste deplasări 
au avut şi impact cultural.

- În calitatea de rector al Aca-
demiei, în ce măsură ați reuşit să 
materializați cele văzute şi însuşite 
în România?
- Am început prin a oferi studenților 

acces la informație. sînt valoroase şi co-
laborările internaționale, datorită aces-
tora am introdus noi discipline, nivelul 
de masterat, iar în scurt timp, sperăm să 
obținem acreditarea ştiințifică (interviul 
a fost realizat pînă la producerea acestui 
important eveniment pentru instituţie 
– n. r.). Astfel vom putea face cercetări 
în domenii, cum ar fi analiza balistică a 
munițiilor, securitatea cibernetică etc.

- Punctați trei deziderate pentru 
viitorul apropiat al armatei pentru a 
o face  mai eficientă.
1. Mi-aş dori cît mai repede să trecem 

la serviciul militar prin contract. De vre-
me ce omul şi-a pus semnătura, îşi asumă 
şi responsabilitate pentru ceea ce face. 

2. Grupul țintă trebuie să fie absol-
ventul Academiei Militare,  care, odată 
devenit ofițer, are nevoie de încurajare, ca 
să muncească. În Lituania, de exemplu, tî-
nărului, la absolvire, i se oferă diploma şi 
cheile de la apartament. Băncile din țară 
le oferă militarilor credit pe 25 de ani, în 
condiții foarte avantajoase.

3. Militarii Armatei naţionale sînt buni 
conducători, responsabili, cunosc limbi 
străine, deci, trebuie motivați să se manifes-
te în viața publică, după trecerea în rezervă. 
Astăzi ei sînt percepuți ca fiind buni doar 
pentru pază, ceea ce nu mi se pare corect.

 Liuba VICOL

Colonelul Mihail BuCliș,  
rectorul Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”:

„Percep armata ca pe una dintre 
cele mai oneste instituţii ale statului”

În familia Bucliş mai există un 
militar. Fiul mai mare, Mihai, vi-
sează să ajungă general şi să devină 
chiar mai bun decît tatăl său. Pentru 
a-şi atinge scopul, studiază cu tena-
citate la Academia Militară şi nu 
acceptă nici măcar ideea protecției 
tatălui-rector.

Fiul mai mic, Vlad, îşi doreşte o 
carieră de fotbalist, iar Lucia, mamă 
şi soție în familia Bucliş, îşi susține 
întru totul bărbații, cu o singură 
condiție: acasă se uită de militărie. 
Chiar dacă tata este capul familiei, 
deciziile fiecărui membru se respectă. 

 Colonelul Mihail Bucliş este un 
mare model de dezvoltare profesio-
nală pentru ofițeri, inclusiv pentru 
cei în devenire. 
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Buturuga mică răstoarnă carul mare
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Pe umerii lui stă viitorul armatei, pentru că anume insti-
tuţia pe care o conduce  formează şi dezvoltă viitorii 

ofiţeri, comandanţi ai armatei naţionale. este o responsabili-
tate majoră asumată, devenită şi valoare, în 27 ani de carieră 
militară. colonelul mihail bucliş, rectorul academiei militare a 
Forţelor armate „alexandru cel bun”,  este unul dintre puţinii 
ofiţeri care a renunţat la ideea de a trece în rezervă, în favoa-
rea statutului de militar activ.

- Cine sau ce v-a determinat să 
alegeți milităria?
- Dragostea faţă de profesia de militar 

mi-a fost cultivată de profesorul de pregă-
tire militară ion Cojocari. El a fost ofițer 
tanchist, dar, din motive de sănătate, şi-a 
întrerupt cariera militară. Astfel, trei din-
tre elevii dumnealui, printre care şi eu, 
am mers la şcoli militare.

- Interesant e că ați ales tocmai 
şcoala de tancuri, exact ca şi profeso-
rul dumneavoastră...
- Eram mai mic de statură şi, conform 

cerințelor centrelor militare, aveam doar 
trei oportunități. Or, eu am ales şcoala 
de tancuri din Kiev, în care am învățat să 
coexist, alături de alte peste 100 de etnii, 
să înțeleg mai bine diverse culturi, obice-
iuri. A fost o experiență de nedescris, din 
punct de vedere cultural şi geografic. 

- Cunoştințele în domeniu le-ați 
aplicat în scurt timp după absolvire, 
pentru că, deja în 1992, v-ați reîn-
tors la baştină şi nu pentru cîmpul 
de luptă...
- Timp de un an am îndeplinit servi-

ciul militar în regimentul 242 de tancuri 
din oraşul novograd, Ucraina, unde am 
acumulat experiență practică militară, 
instruind ostaşi, participînd la diverse 
aplicații, cu forțarea cursului apei, cu con-
ducerea maşinii de luptă etc.

În Moldova am venit pe 19 iunie 1992 
şi am fost printre primii ofițeri ai Batali-
onului de menținere a păcii. A fost mai 
dificil la compartimentul tehnică, echipa-
ment, în schimb, mai simplu pe segmentul 
lingvistic – toți vorbeam aceeaşi limbă.

- Ați îndeplinit serviciul militar  
în toate cele trei Brigăzi ale Armatei 
Naționale. Vă rugăm să conturați 
nişte impresii despre fiecare în parte. 
Începem cu prima slujbă, cu durata 
de 11 ani, în Brigada de Infanterie 
Motorizată „Moldova” din Bălți.
- Acolo am învățat să iau atitudine, să 

am grijă de soldați, ghidat de comandanți 
de valoare, cum a fost colonelul Carasiov. 
Momentul de vîrf a fost cînd am devenit 
comandant de companie.  Este primul 
nivel de conducere cu putere de decizie, 
funcție cu greutate în formarea soldaților. 
Chiar şi din punct de vedere tactic, com-
pania e deja un organism capabil să înde-
plinească o misiune de luptă.

- A doua şi cea mai scurtă etapă 
din activitatea dumneavoastră pro-
fesională a fost Brigada de Infanterie 
Motorizată „Dacia” din Cahul.
- A fost o perioadă foarte grea pentru 

că aveam energie electrică 2 ore din 24. 
salariul îl primeam cu mari întîrzieri, era 
dificil să dai copiii la grădinițe sau şcoli, iar 
soțiile nu aveau locuri de muncă. Au fost 
momente în care nu aveam cu ce hrăni co-
pilul, culegeam nişte prune de pe copacul 
din preajma casei şi-i dădeam băiatului şi 
aceasta era cina, de noi nu mai zic nimic...

- Chiar şi în aceste condiții, nu 
ați plecat din armată...
- sînt cîteva lucruri, care m-au încura-

jat mereu, cum ar fi disciplina militară şi 
oamenii din structură. Eu percep armata 
ca pe una dintre cele mai oneste instituții 
ale statului. 

- Alți trei ani i-ați dedicat Brigă-
zii de Infanterie Motorizată  „Ştefan 
cel Mare” din capitală, ani buni pen-
tru unitate, dar şi pentru dumnea-
voastră. Prin ce a fost deosebită acea 
perioadă?
- Aici am găsit un colectiv mai bine 

„clădit”, datorită comandanților anteri-
ori. nici nu observam cum trecea timpul 
în această unitate: acum era dimineață, 
acum era noapte şi aşa în fiecare zi. Pe 
atunci, brigada găzduia un număr mare 
de activități atît în interiorul unității, cît 
şi la poligonul Bulboaca.  Eu consider că 

este cea mai importantă brigadă de luptă 
a Armatei naţionale.

- O componentă separată a 
drumului dumneavoastră profesio-
nal au fost studiile la Universitatea 
Națională de Apărare Carol I din  
România. Ce a însemnat această 
experiență? 
- Doi ani de hărți, hărți şi iar hărţi... 

instituția ne-a pregătit mult în domeniul 
operativ. Mi-a plăcut că se punea ac-
cent deosebit pe cunoaşterea teritoriului 
național, lucru care trebuie implementat 
şi în Armata naţională. noi am studiat 
țara în lung şi în lat - munții, văile, marea, 
aşezările geografice, platformele indus-
triale,  tot ce poate fi util unui militar în 
acțiuni de luptă. Evident, aceste deplasări 
au avut şi impact cultural.

- În calitatea de rector al Aca-
demiei, în ce măsură ați reuşit să 
materializați cele văzute şi însuşite 
în România?
- Am început prin a oferi studenților 

acces la informație. sînt valoroase şi co-
laborările internaționale, datorită aces-
tora am introdus noi discipline, nivelul 
de masterat, iar în scurt timp, sperăm să 
obținem acreditarea ştiințifică (interviul 
a fost realizat pînă la producerea acestui 
important eveniment pentru instituţie 
– n. r.). Astfel vom putea face cercetări 
în domenii, cum ar fi analiza balistică a 
munițiilor, securitatea cibernetică etc.

- Punctați trei deziderate pentru 
viitorul apropiat al armatei pentru a 
o face  mai eficientă.
1. Mi-aş dori cît mai repede să trecem 

la serviciul militar prin contract. De vre-
me ce omul şi-a pus semnătura, îşi asumă 
şi responsabilitate pentru ceea ce face. 

2. Grupul țintă trebuie să fie absol-
ventul Academiei Militare,  care, odată 
devenit ofițer, are nevoie de încurajare, ca 
să muncească. În Lituania, de exemplu, tî-
nărului, la absolvire, i se oferă diploma şi 
cheile de la apartament. Băncile din țară 
le oferă militarilor credit pe 25 de ani, în 
condiții foarte avantajoase.

3. Militarii Armatei naţionale sînt buni 
conducători, responsabili, cunosc limbi 
străine, deci, trebuie motivați să se manifes-
te în viața publică, după trecerea în rezervă. 
Astăzi ei sînt percepuți ca fiind buni doar 
pentru pază, ceea ce nu mi se pare corect.

 Liuba VICOL

Colonelul Mihail BuCliș,  
rectorul Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”:

„Percep armata ca pe una dintre 
cele mai oneste instituţii ale statului”

În familia Bucliş mai există un 
militar. Fiul mai mare, Mihai, vi-
sează să ajungă general şi să devină 
chiar mai bun decît tatăl său. Pentru 
a-şi atinge scopul, studiază cu tena-
citate la Academia Militară şi nu 
acceptă nici măcar ideea protecției 
tatălui-rector.

Fiul mai mic, Vlad, îşi doreşte o 
carieră de fotbalist, iar Lucia, mamă 
şi soție în familia Bucliş, îşi susține 
întru totul bărbații, cu o singură 
condiție: acasă se uită de militărie. 
Chiar dacă tata este capul familiei, 
deciziile fiecărui membru se respectă. 

 Colonelul Mihail Bucliş este un 
mare model de dezvoltare profesio-
nală pentru ofițeri, inclusiv pentru 
cei în devenire. 

Oastea Moldovei20

Buturuga mică răstoarnă carul mare



Oastea Moldovei22

Sportivii militarii ţintesc 
trofeele Olimpiadei

Lotul olimpic al republicii moldova pentru Jocurile 
olimpice de iarnă de la soci 2014 are garantat pa-

tru cote de participare. cei patru sportivi, toţi repre-
zentanţi ai clubului sportiv central al armatei naţio-
nale, sînt plutonierii majori alexandra camenşcic şi 

victor pînzaru, care vor evolua la schi fond, românul 
naturalizat bogdan macovei la proba sanie şi elve-
ţianul naturalizat George lindner la slalom gigant şi 
coborîrea în viteză. camenşcic va concura şi la proba 
de biatlon. 

Indiferent de rezultatele obţinute, 
vor scrie istorie în marea competiţie 

a Jocurilor Olimpice

tiva a ocupat poziţia a 54-a. să 
sperăm că, la soci, Alexandra 
Camenşcic va demonstra o 
performanță bună.

George Lindner este unul 
dintre cei mai în formă repre-
zentanţi ai lotului olimpic mol-
dovenesc. Cel mai bun rezultat 
al austriacului naturalizat este 
locul 64 la Campionatul Mon-
dial la proba super G. Din păca-
te, acesta nu a participat la edi-
ţia trecută a Jocurilor Olimpice 
din Vancouver, din cauza unei 

accidentări. George Lindner 
este într-o formă foarte bună, 
fiind în ascensiune continuă. 
La Jocurile Olimpice din soci, 
la proba slalom gigant, vor par-
ticipa în jur de 120 de sportivi. 
Lindner va lupta pentru un loc 
printre primii 30.

Bogdan Macovei este cel 
mai în formă sportiv din lotul 
moldovenesc. De la el ne pu-
tem aştepta la surprize. Cre-
dem că va lupta pentru un loc 
între primii zece sportivi.

sportivii moldoveni sînt 
nevoiţi să se pregătească în 
ţară, unde nu dispun de nici un 
fel de condiţii de antrenament. 
De data aceasta, pentru o mai 
bună pregătire, ei au beneficiat 
de o serie de cantonamente pe 
pîrtiile din italia, Germania, 
slovacia, Cehia şi România.

Rusia găzduieşte, pentru 
prima oară, Jocurile Olimpice 
de iarnă şi, la fel, pentru pri-
ma oară, Paralimpiada, însă 
a mai găzduit Olimpiada de 
Vară de la Moscova, în 1980. 
Organizatorii au garantat ce-
lor care vor merge la soci, 
atleţi şi invitaţi, că se vor bu-
cura de baze sportive de nivel 
mondial, de infrastructură 
modernă, de un peisaj mon-
tan spectaculos şi de ospitali-
tatea tradiţională rusă.

Circa 6000 de sportivi din 
aproape 90 de ţări aşteaptă 
acum să ia startul în cea mai 
veche competiţie din istoria 
omenirii.

A XXii-a ediţie a Jocuri-
lor Olimpice de iarnă se des-
făşoară în oraşul soci, Rusia, 
în perioada 7-23 februarie 
2014, cîteva probe avînd loc 
în oraşul-staţiune Krasnaya 
Polyana. Vor avea loc 98 de 
probe sportive, în cadrul a 15 
sporturi olimpice de iarnă.

Locotenent major 
Natalia ANDRONACHI

Echipamentul oficial al 
sportivilor moldoveni a fost 
prezentat la data de 30 ianua-
rie de către Comitetul naţional 
Olimpic.

Un loc printre primele 20-
30 va fi un adevărat succes. An-
trenorul lotului naţional, Petru 
Bria, apreciază realist şansele 
de reuşită ale sportivilor noştri 
şi, totodată, îşi pune cele mai 
mari speranţe în românul na-
turalizat Bogdan Macovei. 

prognoze şi şanse
Antrenorul lotului naţional 

olimpic de biatlon, Petru Bria, 
s-a dat cu părerea referitor la 
forma fizică a sportivilor care 
urmează să reprezinte Repu-
blica Moldova la Olimpiada de 
iarnă din soci.

Victor Pînzaru ar putea 
spera la un loc printre primii 
60 de sportivi.  Printre cele mai 
bune rezultate ale sale se nu-
mără locul 11, în anul 2009, la 
Campionatul Mondial printre 
juniori la biatlon de vară. În 
anul 2010, la Vancouver, Victor 
Pînzaru s-a clasat pe locul 70.

Alexandra Camenşcic s-a 
pregătit, vara aceasta, de una 
singură, la Braşov. Din partea 
sportivei ne putem aştepta la 
un loc printre primii 60 spor-
tivi. Camenşcic a înregistrat cel 
mai bun rezultat, în anul 2009, 
la Cupa Mondială din Ruhol-
ding, Germania. Atunci spor-

- De ce ați decis să participaţi la 
Eurovision?
- Eu sînt o fire luptătoare şi foarte încă-

păţînată. Eurovisionul mi-a făcut din ochi, 
mai mulţi ani la rînd. Şi am zis de ce tre-
buie să urmăresc spectacolul ca telespec-
tator, cînd pot să o fac de partea cealaltă 
a ecranului? Prima mea încercare a fost în 
2010. În următorul an, mi-am propus să 
trec pragul, iar anul trecut am fost la mare 
înălţime. 

Procesul de pregătire pentru acest 
concurs îmi aduce o plăcere deosebită, 
nu dorm nopţile, mă tot gîndesc cum să 
facem show de neuitat pe scenă, trăiesc 
o stare fantastică. De asemenea, apreciez 
evenimentul, pentru că propun un produs, 
care-mi place şi nu întîmpin piedici în a-l 
promova. Acest aspect rămîne pe seama 
organizatorilor.

- La Eurovision 2013, ați fost con-
siderată „descoperirea anului”, deşi în 
scenă sînteţi de la 16 ani. Prima evo-
luţie aţi avut-o la Festivalul-concurs 
de romanțe „Crizantema de argint”. 
Aţi fost cea mai tînără dintre concu-
renţi şi v-aţi ales cu diverse menţiuni, 
timp de 3 ani, iar în cel de-al patrulea 
an, aţi luat Marele Premiu, care nu 
fusese oferit tocmai 7 ani. Succesul de 
la Eurovision, selecţia naţională, v-a 
convins să schimbaţi romanţa şi jaz-
zul pe muzica de estradă? 
- Romanţa şi jazzul sînt dragostea vie-

ţii mele, sînt sufletul meu or, nu poţi să te 
lipseşti de sufletul pe care-l ai. Am admi-
ratori care mereu aşteaptă să le interpretez 
anume aceste stiluri de muzică şi nu voi 
renunţa la ele niciodată. Faptul că trebuie 
să mergem în pas cu timpul e altceva. De 
aceea, şi mă lansez în proiecte de alt gen.

- Să vorbim un pic despre ceea 
ce vă leagă de armată. Cînd şi cum 
aţi început colaborarea cu Orchestra 
Prezidenţială?
- Îmi doream foarte mult să activez 

undeva anume ca interpretă, pentru că 
aceasta e meseria mea şi e ceea ce vreau 
să fac. E adevărat, am fost, opt ani, peda-
gog de canto, dar nu mă regăseam în acea 
activitate, nu merita efortul depus. Într-o 
zi, m-am întîlnit cu un coleg din orchestră 
şi m-a întrebat dacă nu doresc să fac parte 
din această echipă. Ceva mai tîrziu, ideea 
respectivă mi-a sugerat-o prietena, colega 
şi şefa mea, natalia Proca, o interpretă de 
mare valoare. Şi atunci am zis de ce nu? 
Am acceptat cu plăcere, pentru că ştiam ce 
reprezintă acest colectiv. Există situaţii de 
genul cantonamentelor, pe care noi, oame-
nii de artă, nu le aprobăm, pentru noi ele 
sînt un pic stranii. Oricum, avem susţinere 
de la conducerea armatei şi am observat, 
în ultima perioadă, că sînt mai toleranţi 
cu noi. Îşi dau seama că artiştii sînt un pic 
diferiţi.

 Mă mîndresc că fac parte din Orches-
tra Prezidenţială şi sînt sigură că armata, 

ţara are acelaşi sentiment. Privesc cum 
muncesc instrumentiştii, zi de zi, au un 
repertoriu foarte mare, pentru care se pre-
gătesc încontinuu, repetă şi creează, astfel 
încît noi să putem auzi un număr muzical 
de doar 3 minute în scenă. Colectivul e 
profesionist, aş vrea să menționez şi fetele 
formaţiei, cum ar fi natalia Proca, Ani-
şoara Dabija, nişte  voci inconfundabile, 
adevărate valori, pe care trebuie să le pro-
movăm.

- Faceţi parte din echipa Orches-
trei Prezidenţiale de mai bine de un 
an, aveţi şi grad militar, sergent in-
ferior, dar nu vă vedem să cîntaţi în 
uniformă militară...
- Uniforma militară o pun doar cînd 

e vorba de solemnităţi: înmînări de di-
plome, ziua Orchestrei etc. Cînd îmbrac 
uniforma, am un sentiment deosebit, de 
mîndrie, deşi sînt obişnuită cu altă vesti-
mentaţie, oricum îmi place mult.

- Destinaţia rîvnită pentru acest 
an este Copenhaga, oraşul gazdă al 
show-ului european. Vă dorim succes 
şi vă susţinem cu întreaga armată în 
realizarea intenției dumneavoastră 
de a cîştiga etapa națională a Euro-
vision-ului. 
- Vreau  foarte mult să ajung la acest 

festival şi sînt sigură de produsul pe ca-
re-l propun. Ştiu că aş reprezenta ţara cu 
demnitate, inclusiv armata. Mizez mult pe 
susţinerea militarilor. De una singură nu 
poţi face mai nimic, în schimb, cu o echipă 
mare cum este armata, în mod cert, poţi 
realiza lucruri frumoase şi grandioase.

Liuba VICOL

Eurovisionul în stil militar!
Sergentul inferior Cristina SCARLAt 

rîvneşte marea scenă de la Copenhaga!

Cristina scarlat, angajată în orchestra prezidenţială a republi-
cii moldova, participă la selecţia naţională pentru concursul 

eurovision 2014. interpreta, numită  şi „adele de moldova”, s-a 
ambiţionat să ia parte la această competiţie, fiind foarte încre-
zută în succes şi mizînd mult pe voturile militarilor.

Eu ştiu că voi reprezenta ţara cu 
demnitate, inclusiv armata. Mizez 
mult pe susţinerea militarilor”.“
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- De ce ați decis să participaţi la 
Eurovision?
- Eu sînt o fire luptătoare şi foarte încă-

păţînată. Eurovisionul mi-a făcut din ochi, 
mai mulţi ani la rînd. Şi am zis de ce tre-
buie să urmăresc spectacolul ca telespec-
tator, cînd pot să o fac de partea cealaltă 
a ecranului? Prima mea încercare a fost în 
2010. În următorul an, mi-am propus să 
trec pragul, iar anul trecut am fost la mare 
înălţime. 

Procesul de pregătire pentru acest 
concurs îmi aduce o plăcere deosebită, 
nu dorm nopţile, mă tot gîndesc cum să 
facem show de neuitat pe scenă, trăiesc 
o stare fantastică. De asemenea, apreciez 
evenimentul, pentru că propun un produs, 
care-mi place şi nu întîmpin piedici în a-l 
promova. Acest aspect rămîne pe seama 
organizatorilor.

- La Eurovision 2013, ați fost con-
siderată „descoperirea anului”, deşi în 
scenă sînteţi de la 16 ani. Prima evo-
luţie aţi avut-o la Festivalul-concurs 
de romanțe „Crizantema de argint”. 
Aţi fost cea mai tînără dintre concu-
renţi şi v-aţi ales cu diverse menţiuni, 
timp de 3 ani, iar în cel de-al patrulea 
an, aţi luat Marele Premiu, care nu 
fusese oferit tocmai 7 ani. Succesul de 
la Eurovision, selecţia naţională, v-a 
convins să schimbaţi romanţa şi jaz-
zul pe muzica de estradă? 
- Romanţa şi jazzul sînt dragostea vie-

ţii mele, sînt sufletul meu or, nu poţi să te 
lipseşti de sufletul pe care-l ai. Am admi-
ratori care mereu aşteaptă să le interpretez 
anume aceste stiluri de muzică şi nu voi 
renunţa la ele niciodată. Faptul că trebuie 
să mergem în pas cu timpul e altceva. De 
aceea, şi mă lansez în proiecte de alt gen.

- Să vorbim un pic despre ceea 
ce vă leagă de armată. Cînd şi cum 
aţi început colaborarea cu Orchestra 
Prezidenţială?
- Îmi doream foarte mult să activez 

undeva anume ca interpretă, pentru că 
aceasta e meseria mea şi e ceea ce vreau 
să fac. E adevărat, am fost, opt ani, peda-
gog de canto, dar nu mă regăseam în acea 
activitate, nu merita efortul depus. Într-o 
zi, m-am întîlnit cu un coleg din orchestră 
şi m-a întrebat dacă nu doresc să fac parte 
din această echipă. Ceva mai tîrziu, ideea 
respectivă mi-a sugerat-o prietena, colega 
şi şefa mea, natalia Proca, o interpretă de 
mare valoare. Şi atunci am zis de ce nu? 
Am acceptat cu plăcere, pentru că ştiam ce 
reprezintă acest colectiv. Există situaţii de 
genul cantonamentelor, pe care noi, oame-
nii de artă, nu le aprobăm, pentru noi ele 
sînt un pic stranii. Oricum, avem susţinere 
de la conducerea armatei şi am observat, 
în ultima perioadă, că sînt mai toleranţi 
cu noi. Îşi dau seama că artiştii sînt un pic 
diferiţi.

 Mă mîndresc că fac parte din Orches-
tra Prezidenţială şi sînt sigură că armata, 

ţara are acelaşi sentiment. Privesc cum 
muncesc instrumentiştii, zi de zi, au un 
repertoriu foarte mare, pentru care se pre-
gătesc încontinuu, repetă şi creează, astfel 
încît noi să putem auzi un număr muzical 
de doar 3 minute în scenă. Colectivul e 
profesionist, aş vrea să menționez şi fetele 
formaţiei, cum ar fi natalia Proca, Ani-
şoara Dabija, nişte  voci inconfundabile, 
adevărate valori, pe care trebuie să le pro-
movăm.

- Faceţi parte din echipa Orches-
trei Prezidenţiale de mai bine de un 
an, aveţi şi grad militar, sergent in-
ferior, dar nu vă vedem să cîntaţi în 
uniformă militară...
- Uniforma militară o pun doar cînd 

e vorba de solemnităţi: înmînări de di-
plome, ziua Orchestrei etc. Cînd îmbrac 
uniforma, am un sentiment deosebit, de 
mîndrie, deşi sînt obişnuită cu altă vesti-
mentaţie, oricum îmi place mult.

- Destinaţia rîvnită pentru acest 
an este Copenhaga, oraşul gazdă al 
show-ului european. Vă dorim succes 
şi vă susţinem cu întreaga armată în 
realizarea intenției dumneavoastră 
de a cîştiga etapa națională a Euro-
vision-ului. 
- Vreau  foarte mult să ajung la acest 

festival şi sînt sigură de produsul pe ca-
re-l propun. Ştiu că aş reprezenta ţara cu 
demnitate, inclusiv armata. Mizez mult pe 
susţinerea militarilor. De una singură nu 
poţi face mai nimic, în schimb, cu o echipă 
mare cum este armata, în mod cert, poţi 
realiza lucruri frumoase şi grandioase.

Liuba VICOL

Eurovisionul în stil militar!
Sergentul inferior Cristina SCARLAt 

rîvneşte marea scenă de la Copenhaga!

Cristina scarlat, angajată în orchestra prezidenţială a republi-
cii moldova, participă la selecţia naţională pentru concursul 

eurovision 2014. interpreta, numită  şi „adele de moldova”, s-a 
ambiţionat să ia parte la această competiţie, fiind foarte încre-
zută în succes şi mizînd mult pe voturile militarilor.

Eu ştiu că voi reprezenta ţara cu 
demnitate, inclusiv armata. Mizez 
mult pe susţinerea militarilor”.“
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Asediul şi cucerirea cetăţii Chilia
(23-25 ianuarie 1465)

Ţara moldovei şi-a constituit definitiv sis-
temul de apărare, în secolul al Xv-lea. 
acesta era format din mai multe cetăţi 

bine întărite, amplasate de-a lungul graniţelor. 
dacă examinăm atent harta ţării moldovei din 
secolul al Xv-lea, putem lesne sesiza caracterul 
complex al sistemului defensiv. cetăţile sucea-
va, Şcheia, neamţ şi smedorova apărau hota-
rul apusean al ţării, dinspre regatul ungariei; 

cetăţile Hotin, ţeţina şi Hmeliov aveau misiu-
nea de a supraveghea frontiera nordică, din-
spre regatul poloniei; iar cetăţile soroca, orhei 
şi tighina ocroteau moldova dinspre răsărit, 
de pericolul tătarilor. un loc important în sis-
temul defensiv al ţării revenea liniei sudice de 
apărare, constituită din două cetăţi mari (ce-
tatea albă şi chilia) şi trei mai mici (cetatea lui 
iurghici, tatarbunar şi crăciuna).
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Cetăţile sudice ale Ţării Moldovei 
aveau un rol strategic considerabil. Ele 
serveau în calitate de puncte de apăra-
re a căilor comerciale (pe segmentul 
maritim şi dunărean) care legau Ori-
entul Apropiat de Europa Centrală. 
Remarcăm: Chilia şi Cetatea Albă nu 
erau simple cetăţi. Mai curînd, cetăţile 
au fost înălţate pentru protejarea ora-
şelor omonime. 

În secolul al XV-lea, aceste oraşe 
erau centre economice importante. 
Anual, în porturile Chiliei şi Cetăţii 
Albe, soseau un număr mare de corăbii 
comerciale din toate colţurile Europei, 
Levantului şi Africii de nord, aducînd 
mărfuri de lux (ţesături scumpe, biju-
terii, arme, mirodenii etc.). Tot prin 
intermediul Chiliei şi Cetăţii Albe, 
produsele moldoveneşti (cereale, mie-
re, ceară, vinuri, vite, piei etc.) erau 
exportate în străinătate. Este şi firesc 
ca porturile respective, care aduceau 
venituri semnificative visteriei ţării, să 
fie înzestrate cu sisteme puternice de 
apărare. 

Chilia, împreună cu Cetatea Albă, 
au constituit, în secolul al XV-lea, 
„poarta Europei”, „poarta Creştină-
tăţii”, „plămînii Moldovei”. interesul 
ţărilor vecine faţă de acest oraş-ceta-
te era foarte mare, încît, temporar, în 
prima jumătate a secolului al XV-lea, 
Chilia a trecut din stăpînirea moldove-
nilor în cea a ungurilor şi muntenilor. 
În anul 1448, domnul Petru Aron a 
cedat cetatea Chilia regatului Ungari-
ei, care intenţiona să o folosească în 
lupta antiotomană, pentru consolida-
rea liniei dunărene de apărare. Deja în 
luna iunie a aceluiaşi an, cetatea Chilia 
a fost asediată, fără succes, de o flotă 
otomană. Astfel, în decursul mai mul-
tor ani, la Chilia, a staţionat o garni-
zoană maghiară. 

În 1457, la cîrma Ţării Moldovei, 
vine Ştefan cel Mare. noul domn a 
întreprins măsuri ample, în vederea 
recuperării Chiliei. Deja în 1462, cro-
nicile atestă prima expediţie militară 
întreprinsă de Ştefan cel Mare pentru 
cucerirea Chiliei. A doua expediţie a 
avut loc în luna ianuarie a anului 1465. 
Asediul cetăţii a început la 23 ianuarie, 
după cum consemnează cronicarul: 

„Şi sosindu la cetate miercuri spre joi, 
la miazănoapte, au încunjurat cetatea. 
Însă joi nu s-au apucat de harţu, iară 
vineri dins-de-dimineaţă au început a 
bate cetatea şi aşa toată zioa s-au hăr-
ţuit pănă în seară”, iar vineri dimineaţa 
din nou „a lovit şi a început să distru-
gă cetatea Chilia şi aşa a distrus-o ziua 
întreagă şi a bătut-o pînă seara. iar 
sîmbătă cetatea s-a predat şi Ştefan, cu 
ajutorul Domnului, a intrat în cetate”. 
În timpul asediului, Ştefan cel Mare a 
fost rănit la picior, rană care nu i s-a 
tămăduit pînă la sfîrşitul vieții.

În acest context, este cazul să facem 
anumite precizări referitoare la cetatea 
Chilia. Documentele istorice relatează 
despre existenţa a două cetăţi-oraşe, 
numite Chilia, cea Veche (amplasată pe 
o insulă dunăreană, zisă Licostomo) şi 
cea nouă (pe malul stîng al Dunării). 
se presupune că, iniţial, Chilia nouă a 
fost doar un cartier orăşenesc al Chili-
ei Vechi, iar Ştefan cel Mare, în 1462 şi 
1465, a asediat şi cucerit cetatea de pe 
insulă. În contextul confruntărilor cu 
turcii, Ştefan cel Mare a distrus cetatea 
Chilia Veche, iar în vara anului 1479, a 
construit una nouă, în alt loc, pe malul 
stîng al Dunării. Această cetate a fost 
înălţată într-un timp record, în 25 de 
zile, la ridicarea ei participînd 800 de 
zidari şi în jur de 17 000 de salahori. 
Cetatea avea un şanţ adînc, în care 
pătrundeau apele Dunării. În fruntea 
cetăţii, Ştefan cel Mare a pus doi pîr-
călabi mai mari peste garnizoană. În 
subordinea pîrcălabilor de Chilia era şi 
flota moldovenească dunăreană. Pri-
mii pîrcălabi au fost Maxim şi ivaşcu. 
Anume această cetate, numită Chilia 
nouă, a fost cucerită ulterior de către 
otomani.

interesul otomanilor faţă de Chi-
lia s-a manifestat încă în prima jumă-
tate a secolului al XV-lea. Turcii erau 
conştienţi de importanţa strategică 
a acestei cetăţi. În vara anului 1476, 
printr-o scrisoare adresată regelui Po-
loniei, sultanul turc Mahomed al ii-
lea promitea să înceteze cea de a doua 
expediţie în Moldova, dacă Ştefan cel 
Mare ar fi luat în calcul trei condiţii, şi 
anume: „să-mi întoarcă prinşii, să-mi 
plătească bir şi să-mi dea Chilia”. iar 

Baiazid al ii-lea, un alt sultan turc, a 
calificat Chilia ca fiind „cheia şi poar-
ta a toată Ţara Moldovei şi toată Ţara 
Ungurească, şi ţărilor de la Dunăre”. 
În anii 1475 şi 1476, cetatea Chilia a 
rezistat asediului otoman, nefiind cu-
cerită. Însă, în 1484, sultanul Baiazid 
al ii-lea, în fruntea a 100 000 de ostaşi 
şi cu o flotă de 100 de corăbii, a atacat 
Ţara Moldovei. După 10 zile de lupte 
crîncene, turcii au reuşit să ocupe Chi-
lia. Cronicile mărturisesc că cetatea a 
fost cucerită doar după ce otomanii, 
cu ajutorul artileriei, au distrus porţile 
şi au făcut spărturi mari în ziduri. Alte 
surse insistă asupra faptului că Chilia 
a căzut din pricina unui trădător. Din 
1484, în cetate, a fost instalată o gar-
nizoană otomană, iar ţinutul Chilia a 
fost transformat în raia. Domnul Mol-
dovei, rămas fără aliaţi, a încercat, în 
repetate rînduri, să recupereze Chilia, 
însă fără succes. Pierderea Chiliei a 
afectat puternic economia şi sistemul 
defensiv al Ţării Moldovei.

Lt. (r) Sergiu BACALOV
Centrul de Cultură 
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În momentul în care mi-am propus 
să merg într-o unitate militară să 

văd ce cunosc sau ce îşi mai amintesc 
soldaţii despre viaţa şi activitatea mare-
lui poet Mihai Eminescu, nu aveam de 
unde să ştiu că sergentul inferior Ghe-
orghe Preguza, originar din Chişinău, 
îl cunoaşte pe marele poet încă de pe 
băncile şcolii, atunci cînd, în ajun de 15 
ianuarie, împreună cu colegii îl omagiau 
pe Luceafărul poeziei româneşti. 

Îşi aminteşte că administraţia insti-
tuţiei, în comun cu cercul de elevi, des-
făşurau şi organizau săptămîna limbii 
române, dedicată naşterii lui Eminescu. 
Gheorghe, cu mîna pe inimă, recunoaş-
te că participa cu regularitate la astfel de 
evenimente, aşezînd ideile creative pe 
gazete de perete şi învăţînd catrene din 
creaţia eminesciană. 

Despre Eminescu ştie că acesta a fost 
cel de-al şaptelea copil al familiei Emi-
novici, născut acum 164 de ani, în Bo-
toşani. „Eminescu era un tînăr foarte în-
văţat, ştia nemţeşte şi avea mult talent în 
ale scrisului. Citea şi aprecia foarte mult 
literatura germană. Şi-a făcut studiile 
la Viena şi Berlin. Primul lui profesor 
a fost Aron Pumnul, căruia îi dedicase 
poezia La mormîntul lui Aron Pumnul. 
A fost un membru activ al societății Ju-
nimea”, îşi aminteşte militarul Preguza. 
Dacă tot spune că nu îi este străin po-
etul, l-am rugat să-mi recite vreo strofă 
dintr-o creaţie îndrăgită. „Cobori în jos, 
luceafăr blînd,/ Alunecînd pe-o rază,/ 
Pătrunde-n casă şi în gînd/ Şi viaţa-mi 
luminează!”

Exact, versuri din celebrul poem Lu-
ceafărul.

Unii soldaţi o percep pe Veroni-
ca Micle drept soţia lui Eminescu. Dar 
nu e de condamnat. Veronica l-a iubit 
pe Eminescu cu o iubire nemărginită. 
Împrejurările şi oamenii au făcut ca ei 
să nu fie împreună. A preferat să rămî-
nă „muza unui geniu, decît soţia unui 
prinț”, aşa cum a afirmat ea. Eminescu 
şi Veronica nu s-au căsătorit, deşi erau 
legaţi printr-o puternică dragoste şi o 
multitudine de afinităţi. Dragostea, ce 
i-a legat, a creat cele mai frumoase poe-
zii şi cea mai irepetabilă poveste de iubi-
re a literaturii române.

În dialog cu ostaşii, am descoperit şi 
lucruri interesante, detalii la care nu am 
fost atentă, în timp ce studiam viaţa şi 
activitatea poetului nepereche. „Poporul 
român se mîndreşete cu mulţi scriitori şi 
poeţi de valoare, dar, iată că, destinul i-a 
unit într-o mare şi frumoasă prietenie 
pe ion Creangă şi Mihai Eminescu, doi 
înţelepţi, cu ale căror povestiri şi poezii 
au crescut mai multe generaţii de copii”,  
afirmă soldatul Victor Popa.

La nisporeni, de unde vine ostaşul 
Oleg Ruzumici, nu e nimeni să nu cu-
noască poetul, pentru că: „Era un om 
dintr-o bucată. Cu toate că a murit cu 
mult timp în urmă, Eminescu ne-a  lăsat 
moştenire o operă nemuritoare”. Memo-
rabile îi sînt versurile: „O, rămîi, rămîi la 
mine,/ Te iubesc atît de mult!/ Ale tale 
doruri toate./ numai eu ştiu să le-as-
cult./ În al umbrei întuneric./ Te asamăn 
unui prinţ...”

Pentru Artemie Ciobanu, mili-
tar în termen în Brigada ii infanterie 
motorizată din capitală, ca, de altfel, şi 
pentru tinerii menţionaţi mai sus, ar fi 

fost culmea să nu ştie amănunte în ce-l 
priveşte pe geniul literaturii române. 
Timp de unsprezece ani, cît a învăţat 
la Hînceşti, în liceul teoretic ce poartă 
numele lui Eminescu, ieşea în evidență 
prin intermediul poeziei, an de an, în 
cadrul Eminescienei, organizate cu pri-
lejul naşterii marelui poet, prozator şi 
jurnalist român. 

Întrebat care este opera ce îl defineş-
te pe Eminescu, el a afirmat că: „Atunci 
cînd zici Eminescu, zici scrisorile. Acolo 
sînt punctele de vîrf ale talentului şi ale 
operei lui. În textele sale, Eminescu dez-
voltă mai multe teme: tema iubirii care 
se împleteşte cu tema naturii, interesul 
pentru folclor, condiţia omului de geniu 
în societate şi atitudinea satirică la adre-
sa contemporanilor” . 

se vehiculează mai multe versiuni 
despre moartea prematură a Luceafăru-
lui poeziei româneşti. Respectiv, soldaţii 
au păreri împărţite despre motivele mor-
ţii lui Eminescu. iată, de exemplu, Victor 
Popa ştie că poetul ar fi murit străpuns 
de o tulburare psihică, pe cînd Ruzumici 
a citit că acesta ar fi fost dependent de 
droguri şi alcool, iar Artemie Ciobanu 
spune că ar fi fost otrăvit cu mercur...

În ianuarie curent, s-au împlinit 164 
de ani de la naşterea clasicului literaturii 
româneşti, Mihai Eminescu. În scopul 
educaţiei cultural-educative a efectivu-
lui, în unităţile militare are loc familia-
rizarea cu opera marelui poet naţional, 
prin desfăşurarea diverselor acţiuni: 
cenacluri literar-artistice, recitaluri, înt-
îlniri cu oameni de creaţie.

Locotenent major 
Natalia ANDRONACHI

Era o frumuseţe! O figură clasică încadrată de nişte 
plete mari negre; o frunte înaltă şi senină; nişte ochi 
mari – la aceste ferestre ale sufletului se vedea că cine-
va este înăuntru; un zîmbet blînd şi adînc melancolic. 
Avea aerul unui sfînt coborît dintr-o veche icoană...”  

I. L. Caragiale “
Dialog eminescian între ostaşi
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În momentul în care mi-am propus 
să merg într-o unitate militară să 

văd ce cunosc sau ce îşi mai amintesc 
soldaţii despre viaţa şi activitatea mare-
lui poet Mihai Eminescu, nu aveam de 
unde să ştiu că sergentul inferior Ghe-
orghe Preguza, originar din Chişinău, 
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ianuarie, împreună cu colegii îl omagiau 
pe Luceafărul poeziei româneşti. 

Îşi aminteşte că administraţia insti-
tuţiei, în comun cu cercul de elevi, des-
făşurau şi organizau săptămîna limbii 
române, dedicată naşterii lui Eminescu. 
Gheorghe, cu mîna pe inimă, recunoaş-
te că participa cu regularitate la astfel de 
evenimente, aşezînd ideile creative pe 
gazete de perete şi învăţînd catrene din 
creaţia eminesciană. 

Despre Eminescu ştie că acesta a fost 
cel de-al şaptelea copil al familiei Emi-
novici, născut acum 164 de ani, în Bo-
toşani. „Eminescu era un tînăr foarte în-
văţat, ştia nemţeşte şi avea mult talent în 
ale scrisului. Citea şi aprecia foarte mult 
literatura germană. Şi-a făcut studiile 
la Viena şi Berlin. Primul lui profesor 
a fost Aron Pumnul, căruia îi dedicase 
poezia La mormîntul lui Aron Pumnul. 
A fost un membru activ al societății Ju-
nimea”, îşi aminteşte militarul Preguza. 
Dacă tot spune că nu îi este străin po-
etul, l-am rugat să-mi recite vreo strofă 
dintr-o creaţie îndrăgită. „Cobori în jos, 
luceafăr blînd,/ Alunecînd pe-o rază,/ 
Pătrunde-n casă şi în gînd/ Şi viaţa-mi 
luminează!”

Exact, versuri din celebrul poem Lu-
ceafărul.

Unii soldaţi o percep pe Veroni-
ca Micle drept soţia lui Eminescu. Dar 
nu e de condamnat. Veronica l-a iubit 
pe Eminescu cu o iubire nemărginită. 
Împrejurările şi oamenii au făcut ca ei 
să nu fie împreună. A preferat să rămî-
nă „muza unui geniu, decît soţia unui 
prinț”, aşa cum a afirmat ea. Eminescu 
şi Veronica nu s-au căsătorit, deşi erau 
legaţi printr-o puternică dragoste şi o 
multitudine de afinităţi. Dragostea, ce 
i-a legat, a creat cele mai frumoase poe-
zii şi cea mai irepetabilă poveste de iubi-
re a literaturii române.

În dialog cu ostaşii, am descoperit şi 
lucruri interesante, detalii la care nu am 
fost atentă, în timp ce studiam viaţa şi 
activitatea poetului nepereche. „Poporul 
român se mîndreşete cu mulţi scriitori şi 
poeţi de valoare, dar, iată că, destinul i-a 
unit într-o mare şi frumoasă prietenie 
pe ion Creangă şi Mihai Eminescu, doi 
înţelepţi, cu ale căror povestiri şi poezii 
au crescut mai multe generaţii de copii”,  
afirmă soldatul Victor Popa.

La nisporeni, de unde vine ostaşul 
Oleg Ruzumici, nu e nimeni să nu cu-
noască poetul, pentru că: „Era un om 
dintr-o bucată. Cu toate că a murit cu 
mult timp în urmă, Eminescu ne-a  lăsat 
moştenire o operă nemuritoare”. Memo-
rabile îi sînt versurile: „O, rămîi, rămîi la 
mine,/ Te iubesc atît de mult!/ Ale tale 
doruri toate./ numai eu ştiu să le-as-
cult./ În al umbrei întuneric./ Te asamăn 
unui prinţ...”

Pentru Artemie Ciobanu, mili-
tar în termen în Brigada ii infanterie 
motorizată din capitală, ca, de altfel, şi 
pentru tinerii menţionaţi mai sus, ar fi 

fost culmea să nu ştie amănunte în ce-l 
priveşte pe geniul literaturii române. 
Timp de unsprezece ani, cît a învăţat 
la Hînceşti, în liceul teoretic ce poartă 
numele lui Eminescu, ieşea în evidență 
prin intermediul poeziei, an de an, în 
cadrul Eminescienei, organizate cu pri-
lejul naşterii marelui poet, prozator şi 
jurnalist român. 

Întrebat care este opera ce îl defineş-
te pe Eminescu, el a afirmat că: „Atunci 
cînd zici Eminescu, zici scrisorile. Acolo 
sînt punctele de vîrf ale talentului şi ale 
operei lui. În textele sale, Eminescu dez-
voltă mai multe teme: tema iubirii care 
se împleteşte cu tema naturii, interesul 
pentru folclor, condiţia omului de geniu 
în societate şi atitudinea satirică la adre-
sa contemporanilor” . 

se vehiculează mai multe versiuni 
despre moartea prematură a Luceafăru-
lui poeziei româneşti. Respectiv, soldaţii 
au păreri împărţite despre motivele mor-
ţii lui Eminescu. iată, de exemplu, Victor 
Popa ştie că poetul ar fi murit străpuns 
de o tulburare psihică, pe cînd Ruzumici 
a citit că acesta ar fi fost dependent de 
droguri şi alcool, iar Artemie Ciobanu 
spune că ar fi fost otrăvit cu mercur...

În ianuarie curent, s-au împlinit 164 
de ani de la naşterea clasicului literaturii 
româneşti, Mihai Eminescu. În scopul 
educaţiei cultural-educative a efectivu-
lui, în unităţile militare are loc familia-
rizarea cu opera marelui poet naţional, 
prin desfăşurarea diverselor acţiuni: 
cenacluri literar-artistice, recitaluri, înt-
îlniri cu oameni de creaţie.

Locotenent major 
Natalia ANDRONACHI

Era o frumuseţe! O figură clasică încadrată de nişte 
plete mari negre; o frunte înaltă şi senină; nişte ochi 
mari – la aceste ferestre ale sufletului se vedea că cine-
va este înăuntru; un zîmbet blînd şi adînc melancolic. 
Avea aerul unui sfînt coborît dintr-o veche icoană...”  
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