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Nu o singură dată am scris despre mili-
tarii din Batalionul cu Destinaţie Spe-

cială “Fulger”. De fiecare dată o făceam cu 
aceeaşi pasiune, ştiind că sunt dedicaţi trup 
şi suflet carierei, sunt ordonaţi şi tind să fie 
cei mai buni. Chiar dacă au diferite caractere 
şi aspiraţii, angajamentul faţă de albastrul ce-
rului (prin salturile cu paraşuta) şi tenacitatea 
cu care îndeplinesc misiunile terestre a făcut 
întotdeauna diferenţa. Şi asta deoarece s-au 
născut pentru a fi cei mai buni şi a îndeplini 
cele mai dificile misiuni. Nu în zadar, au deve-
nit exemple demne de urmat pentru militarii 
din alte unităţi militare.

Dar în spatele tuturor acestor realizări 
se află perioade lungi de şedinţe teoretice 
şi practice în care ei îşi antrenează abilităţi-
le pentru a face faţă misiunilor caracteristice 
doar forţelor speciale.  Noi, cei care îi admi-
răm, nu vedem orele lungi de antrenamente 
în care aceştia se află zilnic, dar suntem mar-
tori la dăruirea fiecăruia dintre ei pentru cu-
vintele Jurământului. Îi mai respectăm pentru 
prestaţia în cadrul unor exerciţii demonstrati-
ve la luptă corp la corp sau când înscenează 
situaţii parcă desprinse din filmele de acţiune. 
Dar şi atunci îi vedem doar pentru o scurtă 
perioadă de timp, mascaţi conform specificu-
lui unor militari din forţele speciale.

Pe parcursul activităţii, această unitate 
a Armatei Naţionale a purtat cu demnitate 
drapelul Armatei Naţionale în cadrul diferitor 
aplicaţii bilaterale şi multinaţionale de men-
ţinere a păcii, cât şi aplicaţii tactice specifi-
ce forţelor speciale. S-au antrenat alături de 

rangeri, vânători de munte, puşcaşi marini, 
preluând experienţă inedită şi implementând 
deprinderile acumulate în instruirea unităţii 
din care fac parte. 

Unii din ei au absolvit cursuri destinate 
forţelor speciale în alte ţări. Şi au venit de 
acolo cu rezultate şi performanţe, fiind invidi-
aţi chiar şi de militarii care le erau instructori. 
Alţii s-au raliat şcolilor de rangeri. Şi chiar 
dacă Armata Naţională nu are o tradiţie de 
secole pentru şcoala de rangeri, numiţi şi 
„oameni ai pădurilor”, s-au alăturat acestor 
standarde şi sunt gata să acţioneze, în caz de 
necesitate, conform specificului.

Şi chiar dacă misiunile sunt mai diferite 
decât ale altor militari ai  Armatei Naţionale, 
ceea ce-i uneşte este dragostea faţă de ţară 
şi disponibilitatea non-stop realizată prin ca-
maraderie.

Acum Batalionul cu Destinaţie Specială 
„Fulger” poate fi mai aproape de tine. Sau, 
mai exact, tu poţi fi mai aproape de el. Dacă 
te simţi pregătit, ai o condiţie fizică excelentă 
şi corespunzi stării  sănătăţii, atunci poţi opta 
pentru o carieră militară în Batalionul cu Des-
tinaţie Specială „Fulger”. Devenind titularul 
acestei unităţi şi membru cu drepturi depli-
ne a marii familii militare a trupelor speciale, 
vei  înţelege că capacităţile fulgeriştilor sunt 
rezultatul eforturilor zilnice şi a dedicaţiei tita-
nice, exemplare depuse de ei.

Eşti gata pentru marea provocare?

Camaraderia „Fulgerului” te aşteaptă... 

Şi tu poţi fi parte din echipa 

„fulger”!
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Batalionul cu Destinaţie Specială „FULGER” 
(BDS) este o unitate de elită a Armatei 

Naţionale, special organizată, antrenată şi dotată, 
ce desfăşoară acţiuni decisive, cu un grad înalt 
de risc, folosind tehnici, tactici şi proceduri care 
asigură îndeplinirea obiectivelor ce nu pot fi 
realizate prin utilizarea forţelor convenţionale sau 
se creează condiţii favorabile pentru realizarea 
acestora.

Batalionul cu Destinaţie Specială “Fulger” a fost 
format la 16 octombrie 1992, în baza ordinului 
ministrului Apărării.

La 3 septembrie 1993, prin decret prezidenţial, 
unităţii i s-a înmânat Drapelul de luptă. 

Procesul de instruire al Batalionului cu 
Destinație Specială se desfășoară în etape, 

fiecare etapă având scopuri separate, ce într-un 
final contribuie la formarea viitorului militar al 
forţelor speciale. 

În comparație cu celelalte unități militare ale 
Armatei Naționale, BDS desfășoară adițional 
următoarele discipline de instruire: 

- instrucţia de paraşutare;
- instrucţia alpină;
- instrucţia acvatică;
- combaterea terorismului.
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INSTRUCŢIA DE PARAŞUTARE 

Şedinţele la instrucţia de paraşutare 
se organizează şi se desfăşoară în 

cadrul subunităţilor în scopul pregătirii 
militarilor pentru admiterea la executarea 
paraşutărilor.

Militarii trebuie să fie apţi din punct de 
vedere medical şi să obţină la colocviu 
minimum nota 7 (şapte).
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combaterea terorismului

Cunoştinţele şi deprinderile practice 
acumulate pe parcursul instruirii 

privind combaterea terorismului se 
perfecţionează în cadrul instruirii 
comune şi exerciţiilor cu subdiviziunile 
speciale ale autorităţilor care 
desfăşoară activităţi de combatere a 
terorismului.

instrucţia acvatică 

Contribuie la însuşirea de către efectiv a modalităţilor de traversare 
a cursurilor de apă şi executare a scufundărilor.

instrucţia alpină

Formarea la militari a 
deprinderilor practice 

pentru străbaterea, în toate 
anotimpurile, a terenului greu 
accesibil, folosind cu iscusinţă 
materialele specifice de alpinism 
din dotare; învingerea greutăţilor 
impuse de teren şi condiţiilor 
meteorologice deosebite pentru 
realizarea cu succes a operaţiilor 
speciale.
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A fi militar al forţelor cu destinaţie specială pentru 
unii este un vis, pentru alţii o nostalgie. Fiecare 

înţelege acest lucru în felul său. Unii chiar acceptă 
provocarea şi completează echipa Batalionului cu 
Destinaţie Specială „Fulger”. Cei mai mulţi dintre ei 
conştientizează din start că nu va fi uşor. Dar se 
zice că pentru a realiza lucruri măreţe şi a obţine 
rezultate pe potrivă,  e necesară nu doar motivaţia, 
ci şi dedicaţia.

Pentru plutonier adjutant Sergiu Sîrbu, sergentul 
principal al Batalionului cu Destinaţie Specială 
„Fulger”, greutăţile n-au constituit o barieră atunci 
când a decis să facă parte din această echipă. L-a 
provocat să facă parte din această unitate de elită 
a Armatei Naţionale un alt militar care-şi îndeplinea 
serviciul militar în Batalionul cu Destinaţie Specială. 
Pentru a-l determina să opteze pentru „Fulger”, 
nu o singură dată, i-a povestit despre salturile 
cu paraşuta, specificul misiunilor, sarcinile puse 
pe seama forţelor speciale şi rolul lor într-o luptă 
modernă. Aşa că, nu a stat mult pe gânduri, dorind 
să-şi testeze şi el capacităţile şi abilităţile în această 
unitate. A făcut alegerea şi n-a greşit, iar deja 
după primele misiuni se simţea parte a forţelor cu 
destinaţie specială parcă de-o viaţă.

O realizare importantă în calea devenirii sale l-a 
constituit cursul destinat forţelor cu destinaţie spe-
cială, desfăşurat în SUA. „A fost o opţiune care m-a 
format ca personalitate. Da, a fost dificil, dar dacă 
depui eforturi, greutăţile devin fleacuri. De fapt, nici 
nu m-am aşteptat să-mi fie uşor şi am fost conştient 
şi pregătit să accept greutăţile chiar din start”, îşi 
aminteşte Sergiu Sîrbu.

Iniţial, cursul a demarat cu studierea tacticii subu-
nităţilor mici, realizându-se salturi cu paraşuta, cât şi 
diferite exerciţii tactice la nivel de grupă şi de pluton 

pe parcursul a opt săptămâni. Aici, cursanţii au ob-
ţinut deprinderi la tactica acţiunilor directe, ambus-
cade, raiduri etc. În decursul unei săptămâni, s-au 
efectuat trageri de luptă, diverse metode de infiltra-
re, cât şi salturile cu paraşuta în cadrul acestora. 

La finalizarea cursului, participanţii au trecut la 
modulul de specialitate, cu accente pe inginerie și 
substanţele explozibile. În alte două luni, s-au stu-
diat metodele de confecţionare, calculare şi unele 
şiretlicuri tactice cum să distrugi diferite obiecte. 

O altă fază a pregătirilor a constituit-o un exer-
ciţiu complex timp de două săptămâni, incluzând 
acţiunile directe şi ceea ce s-a studiat anterior. Nu a 
lipsit nici faza, de două săptămâni, de supravieţuire, 
adaptare şi orientare, în lipsa obiectelor ce te pot 
ajuta. 

Ultima etapă şi, de fapt, finală a fost exerciţiul 
complex „Robin Sage”. Acesta era unul de totali-
zare, ce includea toate cunoştinţele acumulate şi 
deprinderile obţinute de către militari. Acest curs, 
destinat forţelor cu destinaţie specială, a avut dura-
ta de circa nouă luni, perioadă în care s-a reuşit să 
se afle multe lucruri noi, dar şi să se pună în valoare 
capacităţi nebănuite până la accederea la curs.

Pregătirea este una foarte dură şi o dovadă eloc-
ventă în acest sens este numărul mare de persoane 
care nu au făcut faţă diferitor testări. Cei care au 
absolvit cu brio pot spune acest lucru cu mândrie, 
fiind titulari cu drepturi depline ai forţelor speciale.

Pentru a trece cursul forţelor speciale a armatei 
SUA l-a ajutat foarte mult şi pregătirea care o ob-
ţinuse anterior în Batalionul cu Destinaţie Specială 
„Fulger”. Anume aici a făcut primii paşi în arta for-
ţelor speciale. Tot alături de colegii din Batalionul 
cu Destinaţie Specială a învăţat să păşească peste 
obstacole, oricât de dificile ar fi acestea.

„E clar lucru că viaţa îţi aruncă foarte multe ob-
stacole, dar pentru forţele cu destinaţie specială 
barierele sunt ceva firesc. Şi dacă treci peste ele , 
atunci devii mai puternic”, conchide militarul. Greu-
tăţile care au fost prezente chiar începând cu etapa 
serviciului militar în termen l-au călit şi l-au pregătit 
să facă faţă altor dificultăţi mai mari.

 Pe parcursul îndeplinirii serviciului militar a avut 
destule ieşiri de campanie, inclusiv nocturne, instru-
iţi fiind cum să nu fie depistaţi de inamic, dar totuşi 
cursul din SUA a fost ceva special. Întors acasă, 
poate utiliza, dar şi implementa metodele obţinute 
acolo în instruirea viitorilor „fulgerişti”.

De când este titular al acestei unităţi cu destina-
ţie specială, au teme de discuţii mai diverse cu tatăl 
său, care şi-a îndeplinit serviciul în trupele aeropur-

tate ale Armatei Sovietice şi au ce-şi povesti unul 
altuia despre amintiri cazone. Şi de fiecare dată ulti-
mul este nevoit să recunoască că pregătirea pe care 
o are feciorul este uneori superioară celei care a 
obţinut-o el în serviciul militar. Dar, ca orice părinte, 
se bucură de succesele feciorului său.

Fiul, la rându-i, crede că nu a făcut nimic de-
osebit, iar rezultatele se datorează muncii depuse 
şi şansei. Sergiu Sîrbu este mândru de faptul că 
a avut parte de instructori pregătiţi, graţie cărora 
spune acum cu mândrie că face parte din Batalionul 
cu Destinaţie Specială „Fulger”. Şi dacă cândva a 
fost o provocare să devină unul dintre militarii aces-
tei unităţi, acum „Fulger”-ul a devenit pentru el un 
mod de viaţă.

Maior Sergiu LECA

opţiunea „fulger”:  
motivaţie şi dedicaţie

Succesul camaraderiei Fulger
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opţiunea „fulger”:  
motivaţie şi dedicaţie

Succesul camaraderiei Fulger
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Abilitățile necesare pentru un 
mediu profesional sau relevant 

de muncă:

a Abilitatea de a comunica 
eficient – atunci când îți duci ideile 
până la sfârşit și captezi atenția 
interlocutorului tău.

a Abilitatea de comunicare 
non-verbală – înțelegerea 
gesturilor specifice fiecărei culturi.

a Calități personale – 
presupune abilitatea de a asculta și 
înţelege cu o minte deschisă.

a Abilitatea de organizare –  
se referă la modul în care îți 
gestionezi activitățile după 
prioritate.

a Lucrul în echipă – 
importanța în acest lucru este să 
știi cum să fii un jucător în echipă.

a Creativitatea – abilitatea de a 
genera idei sau propuneri noi.
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Succesul camaraderiei Fulger

”regulile de aur”  
ale ”fulgeristului” varivanov

Cu toții cunoaștem zicala despre năzuinţa fie-
cărui soldat de a deveni general şi nu pu-

ţini dintre militarii consacraţi au pornit de aici. Ei 
bine, maiorul Ruslan Varivanov, ofițerul Batalionu-
lui ”Fulger”, se pare că şi-a găsit motivaţia tot  din 
această expresie, verificată în timp. Iar adolescența 
l-a purtat pe drumurile năzuinţelor, până a ajuns să 
îmbrace, cu adevărat, haina militară și să urmeze o 
carieră de succes în armată. Trei ”reguli de aur”pe 
care le-a stabilit, pentru a fi sigur de repere, l-au 
ajutat să-și atingă țelul: ”Niciodată nu trebuie să uiţi 
de echipă, să ai încredere în forţele proprii şi să lupţi 
pentru realizarea viselor tale”.

În 2003, atunci când a dorit să se înmatriculeze 
la Institutul Militar ”Alexandru cel Bun”, dar a fost 
respins din motiv că nu s-a încadrat în criteriile de 
selecție, Ruslan Varivanov nu a cedat în fața visu-
lui său. A decis să opteze pentru studii civile și să 
urmeze un stagiu militar în termen, pentru a învăța 
arta militară. 

A început cariera militară de la gradul de sol-
dat, iar ratarea șansei de a studia la instituția de 
învățământ militar nu l-a descurajat, ci, dimpotrivă, 
l-a motivat să le demonstreze celor din jur că poți 
deveni un militar bun chiar și fără prima şansă la 
studii militare.

A urmat mai multe cursuri de instruire și 
perfecționare, s-a pregătit intensiv fizic și teoretic, 
iar când s-a simțit gata pentru următorul pas, și-a 
propus un nou scop – de a deveni ranger. 

A absolvit Cursul de Rangeri, organizat în SUA 
de armata americană. Mulți dintre colegii lui de curs 
au cedat provocărilor, care împingeau limitele fizice 
şi psihologice ale militarilor către extrem, însă nu și 
protagonistul nostru. Trecând peste toate obstacole-
le, pe atunci locotenentul major Varivanov, a urmat, 
pas cu pas, calea în devenirea sa. ”Eram pregătit 
pentru toate încercările inerente instruirii de acest 
tip. Rezultatul se datorează faptului că în sistemul 
nostru de instruire au fost introduse unele forme 
din această pregătire. Comandantul meu de grupă a 
fost ranger şi eram pregătit pentru toate provocările 
de acest gen”, susține maior Ruslan Varivanov.

Titulatura de ranger nu a fost ultima aspirație a 
eroului nostru. În scurt timp, după ce și-a pus ecuso-
nul ”Ranger” pe umăr, ofițerul a decis să se întoarcă 
în Statele Unite pentru a urma cea de-a doua etapă a 
pregătirii – Curs de Forțe Speciale. A fost deloc simplu 
să faci față, timp de jumătate de an, cerințelor impu-
se de către organizatori și instructori. Să comanzi și 
să execuți ordine, să iei decizii corecte, să comunici 
cu colegii internaționali și să devii un lider adevărat 
al echipei... Însă, după cum își amintește Ruslan Va-
rivanov, dorința de a realiza visul și a prezenta Repu-
blica Moldova la cel mai înalt nivel l-au motivat să nu 
renunțe și să-și execute misiunile cu brio.

”Exista o presiune... Colegii mei se uitau la o per-
soană și după ea judecau despre o țară întreagă, pe 
care acesta o reprezenta. De aceea, mă străduiam să 
fiu la același nivel cu ei, iar la unele capitole și mai bun. 

Era un fel de competiție internă”, își aduce aminte 
maiorul Varivanov. 

Datorită lui, ceilalți participanți la curs, care erau  
din întreaga lume, au aflat mai multe despre țara 
noastră. ”Mulți dintre ei aveau probleme cu geo-
grafia, atunci când auzeau de Moldova. Încercau să 
o găsească undeva pe harta continentului african. 
Dar am încercat să le demonstrez că noi, moldove-
nii, o națiune mică, putem fi chiar mai tari decât ei, 
în anumite situații”, povestește, zâmbind, ofițerul.

”Pericolul te poate aștepta oriunde, chiar și 
atunci când mergi pe stradă, însă atunci când ai 
de executat o misiune periculoasă, deja știi la ce 
trebuie să te aștepți și ești pregătit să-i faci față. 
Ești în avantaj în acest caz”. Așa răspunde Ruslan 
Varivanov la întrebarea de ce a decis să-și încerce 
puterile la diverse cursuri, care au inclus situații cu 
risc sporit. ”Cunoștințele, pe care le-am acumulat la 
aceste cursuri, îmi pot fi de folos și în viața civilă, ca 
să evit pericolul și să-mi protejez familia în situații 
de criză”, menționează Varivanov.

După absolvire, odată întors în țară, Ruslan Vari-
vanov a început să transmită experiența trăită peste 
ocean colegilor și subalternilor săi, introducând unele 
elemente din pregătirea rangerilor în programul de 
instruire al”fulgeriștilor”. ”Noi, militarii, întotdeauna 
trebuie să învățăm ceva nou. Pe tot parcursul ca-
rierei militare trebuie să fim într-un pas cu știința 
militară, cu noile tehnici și tactici de luptă, care se 
schimbă destul de repede”, argumentează militarul. 

În scurt timp, maiorul Varivanov a avut o nouă 
provocare în cariera sa, cea de a deveni pacifica-
tor. A fost detașat în misiunea de menținere a păcii 
KFOR din Kosovo, în calitate de comandant al con-
tingentului moldovenesc. ”Deși nu eram prea des 
implicat în activități la nivel tactic, aveam mai multe 
responsabilități la nivel operativ. Ajuns în Kosovo, 
mi-am dat seama cât de mult mă ajută cunoștințele 
obținute la cursurile anterioare. Trebuia să fac pla-
nificarea corectă, să dau ordine, să-mi păstrez cal-
mul în anumite situații mai tensionate și să comunic 
corect cu alți superiori din cadrul misiunii. Deoarece 
eram comandant de contingent, aș spune că acti-
vam în postura unui diplomat militar, care repre-
zenta țara la nivel internațional. De aceea, comuni-
carea corectă era un element destul de important, 
pe care l-am studiat tot în cadrul cursului, care m-a 
ajutat mult pe parcursul misiunii”, povestește pro-
tagonistul nostru.

Întrebat ce își mai dorește să obțină în cariera sa 
de militar, Ruslan Varivanov susține că visul lui este 
un teatru de operaţii. ”De-a lungul anilor, am studi-
at, am acumulat cunoștințe și experiență. Consider 
că a venit timpul de a pune teoria în practică. Acum 
sunt pregătit să fac asta. Dacă se va deschide pen-
tru Republica Moldova vreo misiune, în Afganistan 
sau într-o altă zonă ”fierbinte”, aș vrea să fiu primul 
pe listă”, a conchis maiorul Ruslan Varivanov.

Locotenent major Dmitrii VOSIMERIC
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Pentru a forma calitățile specifice unui militar din forțele speciale, 
tinerii încadrați în BDS trec printr-un proces complex de instruire, 

individual și colectiv, având oportunitate de a obţine studii în cadrul 
instituțiilor de învățământ militar din ţară şi din străinătate.

- Cursuri de leadership;
- Cursuri de carieră;
- Cursuri specifice pentru forţele speciale;
- Cursuri pentru executarea procedeelor de infiltrare/exfiltrare. militarilor Batalionului cu 

Destinație Specială, pentru 
efectuarea sistematică a salturilor 
cu parașuta, în condiții stabilite de 
Ministerul Apărării, li se acordă o 
lună și jumătate de stagiu militar 
pentru o lună de serviciu.

aAceştia beneficiază de 
tratament medical gratis în 
instituţiile medicale ale Ministerului 
Apărării.

aFamilia militarului beneficiază 
de evidență şi tratament cu 
supravegherea medicului de 
familie din cadrul instituţiilor 
medicale ale Ministerului Apărării.

aCopiii militarului beneficiază 
de foi de odihnă în tabere 
specializate ale Ministerului 
Apărării.

Salariul este condiţionat de  
funcție și stagiul de muncă ale 

militarului. La fel, acesta poate 
beneficia de îndemnizații și sporuri 
precum:

- îndemnizaţie lunară pentru 
activități speciale de combatere a  
terorismului, în mărime de până la 
6500 lei;

- spor lunar în mărime de 20 
% din salariul de funcție pentru 
condiții deosebite de îndeplinire 
a serviciului în unități militare cu 
destinație specială și exercitare 
a funcțiilor de serviciu în condiții 
extremale.

19

Militarii din ”Fulger” mai participă 
la diverse tipuri de exerciţii 
specifice:

- JOINT COMBINED EXCHANGE 
TRAINING (JCET)

- REGIONAL JCET (RJCET)
- RAPID TRIDENT
- SEA BREEZ
- ARCHER
- COOPERATIVE LANCER
- COOPERATVE KEY
- LANCER/LONGBOW
- ROU SOFEX
- SABER JUNCTION
- SABER GUARDIAN
- JUNCTION STRIKE
- COMBINED RESOLVE
- AGILE HUNTER
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chemarea spre o carieră  
de succes
Viața unui militar nu este niciodată ușoară și asta 

pentru că primejdiile îl urmăresc oricând în misiuni. 
De e zi sau noapte, el trebuie să fie tot timpul pregătit 
de luptă și să facă față oricărei provocări. Un militar de 
carieră îşi începe evoluţia în sistemul militar fie încă de 
pe băncile Academiei Militare ,,Alexandru cel Bun’’, fie 
în unitățile Armatei Naționale. În tot acest timp, cât se 
află prins în mrejele hainei kaki, acesta studiază arta 
militară și deprinde abilitățile de luptător.

Sergentul Valeriu Rusu a îmbrăcat pentru prima 
dată uniforma militară acum patru ani, fiind încorpo-
rat în Batalionul de Gardă, unitate care i-a făcut che-
marea spre o carieră de succes. A îndrăgit din prima 
viața militară, mai cu seamă pentru că și tatăl său 
i-a insuflat spiritul patriotic, acesta fiind participant 
în războiul din Afganistan. ,,Din copilărie am început 
să mă interesez despre viața armatei. Mi-a plăcut 
ordinea, disciplina și gestiunea riscurilor. Îi auzeam 
pe prietenii mai mari povestind diverse secvenţe din 
stagiul lor militar, activităţile, exerciţiile la care parti-
cipau. Apoi și tata, care a luptat pe teritoriul afgan, 
îmi povestea întâmplări din vreme de război. Părinții 
întotdeauna m-au susținut. La vârsta de 15 ani, am 
țintit spre Batalionul de Gardă. Îl urmăream la eveni-
mentele unde își făcea prezența. Mi-am dorit foarte 
mult să mă alătur, iar visul mi s-a împlinit după ce am 
depus jurământul militar.’’ 

Programul din armată și disciplina l-au atras foar-
te mult, iar după un an de cătănie, a depus raport 
pentru a deveni militar angajat pe bază de contract 
în Batalionul cu Destinație Specială ,,Fulger’’. ,,Am 
vrut să văd o altă față a armatei. Aici desfășurăm 
mai des antrenamente, ieșiri de campanie, exerciții 
în teren cu participarea militarilor străini. Punem ac-
centul pe profesionalizare’’, conchide sergentul.

Pe lângă activitățile pe care le îndeplineşte cu mul-
tă abnegație, armata îi mai oferă posibilitatea să se 
afirme în sport. De mai mulți ani practică sportul de 
haltere, cros, ridicări la bara fixă și trageri. A partici-
pat la campionatele organizate de Armata Națională 
și s-a clasat de fiecare dată pe  locuri de frunte. ,,Fi-
ind militar, am posibilitatea să fac sport, pasiune care 
îmi ocupă tot timpul liber. Depun tot efortul pentru 
a aduce cele mai bune rezultate unității din care fac 
parte’’. Tot sportul speră că îi va aduce epoleții de 
ofițer. După susținerea bacalaureatului, tânărul vrea 
să-și continue studiile la Universitatea de Stat de 
Educație Fizică și Sport.

De trei ani activează în calitate de specialist la 
o funcție care implică executarea controlului asupra 
obiectelor explozibile. Pentru a fi certificat în calita-
te de instructor EOD (controlul obiectelor explozi-
ve), militarul  a fost instruit la capitolul cercetare, 
dezamorsare şi distrugere a obiectelor explozive 
de diferite tipuri şi calibru. Experiența acumulată o 
împărtășește cu militarii din subordine. 

Un alt curs de perfecționare la care a participat 
a fost cel pentru lunetiști, desfășurat în premieră, în 
anul 2016, la Centrul de Instruire Militară Dănceni. 
Alături de alți 14 militari, sergentul Valeriu Rusu a 
însuşit procedee de camuflare şi deplasare în câmpul 
tactic și a executat trageri din puşca semiautomată 
cu lunetă. 

La trei ani de serviciu, scopul primordial al milita-
rului Rusu este să-și îmbunătățească pregătirea fizi-
că și capacitățile de luptă. Dânsul este entuziasmat 
de ceea ce face și depune maxim efort pentru a-și 
depăși limitele. 

Steluța MOSCALCIUC

Succesul camaraderiei Fulger
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Fiecare militar care face parte din Batalionul cu 
Destinaţie Specială ,,Fulger”(BDS) reprezintă o 

lecţie de motivaţie şi curaj continuu pentru colegii 
din Armata Naţională. Şi nu doar  pentru cinstea şi 
fidelitatea cu care poartă bereta verde şi ecusonul 
Forţelor Speciale. Abili şi mereu în formă, aceştia 
muncesc mult pentru a-şi menţine un anumit stan-
dard de pregătire. Aş putea invoca o mulţime de 
exemple de acest fel, dar în cele ce urmează voi 
schiţa portretul unui singur militar care, prin ab-
negaţie şi patriotism, reuşeşte să-şi facă o carieră 
demnă de apreciat. 

Vorbim despre plutonier Ivan Cojocaru, cel care, 
zi de zi, îşi testează limitele în cadrul acestei unităţi. 
De mic l-au pasionat filmele de acţiune, emisiunile 
cu tentă militară şi uniforma kaki. Acest vis a prins 
contur abia după păşirea  pragului naivităţii ado-
lescentine, când s-a înrolat în serviciul Patriei. De 
doisprezece ani parcurge drumul cadenţat cu ace-
laşi entuziasm, iar arzătoarea dorinţă de a merge 
în ritm cu armata reliefează şi planurile sale de vii-
tor. ,,Viaţa într-un astfel de batalion este una deloc 
uşoară, deoarece necesită instruire permanentă şi 
riguroasă”, conchide acesta. Faptele vorbesc mai 
mult decât cuvintele. Iar cu un bilanţ al reuşitelor 
şi numeroaselor cursuri internaţionale, militarul s-a 
îmbogăţit cu experienţe, dar cel mai important, 
spune el, a studiat arta militară aprofundat. 

Să-ţi îndeplineşti misiunea de militar în BDS 
înseamnă să te implici cu toată fiinţa, dar şi să te 
pregăteşti temeinic. Aceasta înseamnă poligoane, 
aplicaţii, tabere. Pentru a ajunge la performanţă, 
zilnic, fulgeriştii sunt instruiţi în domeniul tacticilor 
speciale, topografiei militare, pregătirii fizice şi, nu 
în ultimul rând, proceselor de planificare. Titularii 
batalionului însuşesc tehnici avansate de trageri, 
totodată, sunt instruiţi şi în calitate de paraşutişti 

militari. În poligoane, timpul trece raţional, spune 
militarul, deoarece execută o multitudine de 
exerciţii complexe, specifice misiunilor forţelor 
speciale. ,,Să îndeplinesc serviciul militar prin 
contract în Batalionul cu Destinaţie Specială a fost 
un gând de bun augur, de raţionalitatea căruia 
mă conving zilnic”, subliniază  subofiţerul, parcă 
revenind în ani, atunci când urma să ia decizia. 
Nutreşte o pasiune vie pentru militărie purtând pe 
umeri epoleţii trupelor speciale, dar ne aduce la 
cunoştinţă că nu se opreşte aici. Pentru ascensiune 
în carieră, plutonierul a decis să îşi continue studiile 
la o instituţie de învăţământ superior şi depune 
maxim efort pentru realizarea obiectivelor propuse.  
Însuşi sloganul unităţii: ,,Forţă şi onoare în aer şi pe 
pământ”, defineşte specificul profesioniştilor, care-
şi îdeplinesc misiunile ce le revin în aer şi la sol, 
depăşind cu chibzuinţă şi profesionalism obstacolele 
întâlnite în cale. 

Reamintim că Batalionul cu Destinaţie Specială 
„Fulger” este o unitate militară din cadrul Forţelor 
Terestre ale Armatei Naţionale, dislocată în garni-
zoana Chişinău. Batalionul a depus jurământul de 
credinţă Republicii Moldova la 1 noiembrie 1992, 
fiind decorată cu Ordinul „Credinţă Patriei”, clasa I. 
De asemenea, militarii din BDS, participanţi în ca-
litate de observatori în misiuni sub egida ONU, au 
purtat cu cinste şi arborat  drapelul naţional în Libe-
ria, Sudan şi Coasta de Fildeş. Unitatea îndeplineşte 
misiuni de acțiuni directe, combatere a terorismu-
lui, cercetare specială, căutare-salvare și evacuare, 
apărare a obiectivelor de importanță strategică.

Ei sunt eroii noştri! Cei care ne inspiră prin pu-
terea lor interioară, cât şi exterioară, prin curajul şi 
bărbăţia de care dau dovadă necontenit în executa-
rea misiunilor la cel mai înalt nivel.

Ludmila SOLOMON

pasiune în slujba ţării

Succesul camaraderiei Fulger
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1. Persoana se adresează la Centrul  
Militar Teritorial sau direct în Batalionul 
cu destinaţie specială 
(MD-2028, mun. Chişinău, 
str. Pietrarilor, 3 
tel: 022252469).

2. Susţine convorbirea iniţială cu 
comandantul unităţii şi reprezentantul 
serviciului resurse umane.

3. Este testat la pregătirea fizică, 
pregătirea psihologică, la cunoştinţe din 
cultura generală şi susţine convorbirea 
în cadrul comisiei, cu propunerea 
funcţiei ce o va deţine.

4. După susţinerea testării în ansamblu, 
candidatul este îndreptat  la comisia 
medico-militară, unde trebuie de 
prezentat adeverinţa medicală, eliberată 
de spitalul raional - Forma 086/e).

5. După finalizarea controlului medical 
cu verdictul “apt pentru unităţile cu 
destinaţie specială”, candidatul este 
încorporat.

calea spre 
echipa FULGER
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BAREME:
Cerințe faţă de candidat:

- apt medical;
- studii liceale (minimum 11 clase);
- vârsta 18-40 de ani;
- fără antecedente penale; 
- preferabil să cunoască o limbă străină; 
- normativele la sport.  

Normativele la disciplinele sportive sunt aceleași ca 
pentru orice persoană care dorește să se angajeze 
în Forțele Armate, şi să însumeze nu mai puțin de 
nota 7 (șapte):

- tracțiuni la bara fixă – cel puțin 11; 
- alergare 3000 m – nu mai mult de 13,59 min; 
- alergare 100 m – nu mai mult de 14.6 sec;
- flotări – cel puțin 55 repetări;
- ridicarea trunchiului – cel puțin 59 repetări.
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