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PREMISES OF MOLDOVA MILITARY BODY CREATION
Summary. The article presents historical, political and social premises concerning formation of the Moldovan mil-

itary body. Soviet Union decay backdrop and the new state structures formation - generated the urgent need in a new 
defense and security structure building up. General context of a national army establishing, represented a complex 
reality of the new independent state Republic of Moldova, which faces a number of internal and external threats.
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Rezumat. În articol sunt prezentate premisele istorice, politice și sociale de constituire a organismului militar al 
Republicii Moldova. Pe fundalul descompunerii Uniunii Sovietice și formării noilor instituţii de stat, a apărut necesitatea 
stringentă de a forma o nouă structură de apărare și securitate. Contextul general de instituire a unei armate naționale a 
reprezentat o realitate complexă a noului stat independent care se confrunta cu o serie de amenințări interne și externe.
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Politica de glasnost și perestroika de la mijlocul 
anilor 1980 a încurajat mișcarea de democratizare a so-
cietăţii din statele lagărului socialist, având un impact 
substanțial asupra întregului sistem de alianţe politice. 
Noua mentalitate generată de ideile novatoare a cuprins 
în acești ani toate ţările Europei Centrale și de Est. 

La sfârșitul anilor 1980, în urma tentativelor de 
restructurare a sistemului sovietic, în ţările blocului 
comunist s-au produs o serie de transformări democ-
ratice. Apariţia statului Republica Moldova pe harta 
politică a lumii era de asemenea strâns legată de refor-
mele promovate de Mihail Gorbaciov, desprinderea ei 
de fosta URSS fiind consecinţa  acestor procese.  

Este dărâmat Zidul Berlinului, care despărţea 
același popor, și are loc unificarea Germaniei. În de-
cembrie 1989 cade regimul comunist din România. În 
1990, la Paris, este semnat Tratatul cu privire la forţele 
armate convenţionale din Europa (FACE)  care  pre-
vedea o reducere semnificativă a armamentului clasic. 
Acest important document reglementa balanţa forţe-
lor armate, stabilind  paritatea între NATO și Tratatul 
de la Varșovia. Totodată, fusese adoptată „Carta pen-
tru o nouă Europă” ce a reconfirmat principiile Actu-
lui Final de la Helsinki. 

Un an mai târziu avea să se desfiinţeze Tratatul de 
la Varșovia. În urma acestui fapt se sfârșește efectiv 
Războiul Rece, care a ţinut în tensiune întreaga lume 
încă de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Politica reformatoare a influenţat ideile și mișcări-
le politice din statele central și est-europene. Astfel, la 

4 aprilie 1990 își revede cursul politic Cehoslovacia, la 
27 octombrie 1991 au loc primele alegeri democratice 
în Polonia. Contradicţiile din iulie 1992 duc la adop-
tarea de către Consiliul Naţional Slovac a Declaraţiei 
de suveranitate și, ca rezultat, Parlamentul Cehoslo-
vaciei, ţinând seama de erorile altor ţări europene, a 
decis separarea Cehoslovaciei în două state – Cehia și 
Slovacia. În urma alegerilor democratice desfășurate 
în octombrie 1991, Bulgaria devine ţară democratică 
și cel de-al 27-lea stat membru al Consiliului Europei.

Destul de tensionată era situaţia în Iugoslavia. 
Conducerea Croaţiei și cea a Sloveniei s-au pronunţat 
pentru constituirea unei confederaţii şi separarea trep-
tată de aceasta. Serbia și Muntenegru au optat pentru 
crearea unei uniuni de state democratice. Ca urmare, 
Croaţia și Slovenia se proclamă state independente.

Procesele centrifugale provocate de perestroikă, 
dar și transformările din ţările din Europa de Est cen-
trate pe pluripartidism, economie de piaţă, democ-
raţie au generat apariţia unui nou stat – Republica 
Moldova. Contextul internaţional, evenimentele pro-
duse în spaţiul ex-sovietic la sfârșitul sec. al XX-lea au 
servit drept catalizatori pentru Mișcarea de Eliberare 
Naţională a populaţiei dintre Nistru și Prut. Diversele 
acțiuni sociopolitice au culminat la 23 iunie 1990 cu 
declararea  suveranităţii RSSM [1].

Atitudinea retrogradă a forţelor conservatoare lo-
cale, precum și a puterii politice de la Moscova, a silit 
cercurile reformatoare naţionale să grăbească crearea 
unor instituţii statale, pentru a câștiga mai rapid noi 
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atribute ale suveranităţii ce vor contribui, mai târziu, 
la proclamarea independenţei de stat a Republicii Mol-
dova, la 27 august 1991. Alături de celelalte instituţii 
statale, necesare funcţionării statului, se va tinde spre 
crearea unui mecanism militar ce trebuia să meargă 
pe linia tradiţiilor seculare, în virtutea aspiraţiilor na-
ţionale și a realităţii politice existente la acel moment 
în teritoriu.

Descrierea evoluţiei evenimentelor care au prece-
dat formarea instituţiei de apărare a statului Moldo-
va oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor 
momente și aspecte ale activităţii Comisiei parlamen-
tare pentru problemele militare și cele ale securităţii 
statului, cât și a Departamentului Militar, evidenţiind 
aportul acestora la pregătirea bazei edificării Armatei 
Naţionale.

Reorganizarea structurii militare și a organismu-
lui militar sovietic, începută la sfârșitul anilor 1980, a 
contribuit la realizarea iniţiativei de a se crea o insti-
tuţie militară în Republica Moldova care reieșea direct 
din aspirația poporului nostru spre o viaţă liberă și 
independenţă statală totală faţă de Uniunea Sovietică. 
Declararea suveranităţii, tendinţa spre independenţă a 
Republicii Moldova, multiplele conflicte militare din 
cadrul imperiului sovietic, cât și tensiunile ce aveau 
loc în armata sovietică, au devenit o sursă importan-
tă de premise pentru oamenii politici din republică și 
au constituit premisele principale pentru constituirea 
Armatei Naţionale.

Un alt fenomen, atât militar, cât și politic, care a 
grăbit apariţia instituţiei militare, l-a constituit, la în-
ceputul anilor 1990, starea în care se afla armata so-
vietică. Moldovenii, precum și reprezentanţii altor po-
poare neruse dezertau, această realitate fiind cauzată 
de multiplele conflicte interetnice din interiorul fostei 
Uniuni Sovietice. Armata sovietică era contaminată de 
o boală incurabilă – tensiunile etnice, ce completa cele-
lalte maladii existente în această armată – „dedovșcina” 
(relațiile extraregulamentare), problema „rasială” etc.

Agravarea raporturilor dintre etniile fostei ţări 
„multinaţionale” duce la implicarea armatei în solu-
ţionarea conflictelor interetnice (Tbilisi – 1989, Ţările 
Baltice – 1990 ș.a.) [2]. Moralul ostașilor și ofiţerilor 
era unul scăzut, deoarece misiunea armatei a fost ori-
entată spre înăbușirea tendinţei de eliberare naţională 
a popoarelor fostei Uniuni Sovietice.

Prin urmare, alături de lupta pentru realizarea 
idealurilor naţionale, un alt factor major care a con-
tribuit la apariţia organismului militar moldovenesc a 
fost sacrificiul de vieţi omenești în cadrul conflictelor 
militare provocate de colapsul sovietic. Armata era 
strânsă în „cleștele de fier” al crizei politice care ade-
sea ducea la moartea ostașilor înrolaţi în rândurile ei. 

 Conform statisticii din fondurile de arhivă ale 
Departamentului Administrativ-Militar al Ministeru-
lui Apărării al Republicii Moldova, la începutul anilor 
1990, își satisfăceau serviciul militar 55 de mii de sol-
daţi în termen și circa 5 mii de ofiţeri și plutonieri ori-
ginari din Moldova [3]. Majoritatea dintre ei fuseseră 
înregimentaţi departe de hotarele republicii, cu toate 
că la începutul anilor 1990 în Republica Moldova erau 
2 mii de ofiţeri și 12-14 mii de soldaţi ai armatei sovie-
tice, repartizaţi într-o serie de unităţi militare dislocate 
pe teritoriul ei naţional [4]. Este vorba, în primul rând, 
de unităţile militare din Armata a 14-a, constituită în 
1956 și compusă din 4 divizii, inclusiv 3 de infante-
rie: nr. 86 dislocată la Bălți; nr. 59 dislocată la Tiras-
pol; nr. 14 dislocată la Belgorod-Dnestrovsk (Cetatea 
Albă), precum și una mecanizată – nr. 69 dislocată în 
Bolgrad [5]. În afară de Armata a 14-a, în Moldova 
mai erau dislocate:

1) Escadrila  nr. 56 de elicoptere;    
2) Escadrila nr. 5 avioane de recunoaștere, ambe-

le parte componentă a Armatei 5 aviaţie, subordonată 
nemijlocit Districtului militar Odesa;

3) Regimentul 86 avioane de vânătoare dislocat la 
Mărculești, care făcea parte din Infrastructura 119 a 
Flotei din Marea Neagră;

4) Regimentul 300 desant aeropurtat din centrul 
Chișinăului al Diviziei 98 desant aeropurtat dislocată 
în Bolgrad [6].

Baza tehnico-materială a acestor unităţi a fost fo-
losită în procesul de organizare a unităţilor Armatei 
Naţionale. 

Din nefericire, o mare parte din militarii armatei 
sovietice, originari din Moldova, era îndoctrinată de 
ideologia comunistă, ceea ce i-a împiedicat în acea 
perioadă pe unii să accepte noua realitate. Pe de altă 
parte, conducerea sovietică mușamaliza realităţile 
din forţele armate, căutând astfel să deruteze opinia  
publică. 

Între anii 1980–1990, din armata sovietică, în 
timp de pace, în Moldova sunt trimise 383 sicrie de 
zinc, dintre care 304 din Afghanistan [7]. Numai pe 
parcursul anului 1990, în armata sovietică își pierd 
viaţa 41 de tineri din Moldova. Doar în 47 de zile 
ale anului următor au murit încă 10 militari. Potrivit 
datelor înregistrate la Departamentul Administrativ- 
Militar al Ministerului Apărării al Republicii Moldova 
[8], numărul fugarilor era de circa 1 000 de persoane.

Între anii 1980–1989, majoritatea cazurilor de de-
ces în armată aveau loc în cadrul acţiunilor militare 
din Afghanistan. După retragerea trupelor sovietice 
din „Ţara Munţilor”,  s-ar părea că numărul morţilor ar 
fi trebuit să se micșoreze. În realitate, constatăm că în 
1989 şi-au pierdut viaţa 65 de militari, dintre care doar 
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doi în Afghanistan (trupele sovietice au fost evacuate 
din această ţară la 15 februarie 1989), iar restul – 63 de 
decedaţi – în diferite regiuni ale Uniunii Sovietice [9]. 
Cifra de 17 militari care au decedat din cauza, cităm, 
„indisciplinei”, este exagerată, moartea lor fiind moti-
vată prin nerespectarea tehnicii securităţii, accidente, 
lipsa de disciplină personală. Totuși, cauzele adevărate 
ale deceselor – maltratarea tinerilor în armată – erau 
ascunse.  

Realitatea existentă în armata sovietică, proclama-
rea suveranităţii și independenţei Republicii Moldo-
va demonstrează că formarea unei instituţii militare 
proprii, care ar garanta integritatea ei teritorială, este 
obligatorie şi inevitabilă. La început, conducerea 
politică a ţării intenţiona să creeze doar detașamen-
te de poliţie. O opinie opusă însă era în societate. La 
mitingurile organizate în această perioadă de diferite 
organizaţii social-politice se auzea tot mai insistent lo-
zinca: „Vrem Armată Naţională!”  

În scrisorile adresate Parlamentului, președintelui 
Republicii Moldova, Comisiei de stat pentru proble-
mele militare, părinţii care aveau fii în armata sovietică 
cereau reîntoarcerea lor la baştină. 

Lozinca „Vrem Armată Naţională!” era susţinută 
și de militarii moldoveni aflaţi în componenţa armatei 
sovietice. În acest context, un grup de ostași, originari 
din Moldova, scriau din orașul rus Cita: „Considerăm 
că cetăţenii Moldovei trebuie să-și facă serviciul mi-
litar pe teritoriul republicii noastre. Cerem să fim în-
torși la baștină pentru a ne continua serviciul militar, 
pentru a sta la paza pământurilor lăsate drept moște-
nire de către străbunii noștri” [10]. 

Tot în această perioadă, la Chișinău se proiecta 
formarea așa-numitei organizaţii „Liga ofiţerilor”, care 
urma să fie creată din ofiţeri și subofiţeri în rezervă. 
Conferinţa de constituire a Ligii a avut loc la sfârșitul 
lunii mai 1990 la Chișinău. La conferinţă a fost adop-
tat statutul Ligii, conform căruia: „Liga ofiţerilor și 
subofiţerilor în rezervă din Republica Moldova este o 
organizaţie obștească benevolă și în activitatea sa se va 
baza pe colaborarea cu organizaţiile de stat, politice și 
obștești”. Drept scop, Liga își propunea diseminarea în 
rândurile populaţiei din republică a cunoștinţelor mi-
litare, tehnico-militare, istorice și juridice, să contri-
buie la pregătirea tineretului pentru serviciul militar, 
la desfășurarea acţiunilor de apărare civilă și la elabo-
rarea concepţiei reformei militare. 

Concomitent, problema militară se discuta la ni-
velul organului legislativ suprem. Astfel, în timpul 
dezbaterilor pe marginea proiectului noului tratat 
unional, politicienii de la Chișinău în decurs de câte-

va luni aduc în forul legislativ de la Moscova formu-
la x+0. Formula elaborată de Parlamentul Republicii 
Moldova se decodifica astfel: x –  numărul membrilor 
comunităţilor; 0 – înseamnă că fostul suprastat va fi 
treptat desfiinţat. Fiecare din statele participante tre-
buia să acţioneze ca subiect al comunităţii cu dreptul 
la valută proprie, armată, poliţie, organe de securitate 
și serviciu vamal în limita frontierelor sale.

Această problemă a mai fost abordată și atunci 
când Legislativul examina proiectul de lege cu privire 
la Guvern. Deputatul I. Costaș a propus o nouă va-
riantă a denumirii Ministerului Afacerilor Interne –  
Ministerul Afacerilor Interne și Probleme Militare. 
Lui i-au obiectat deputaţii V. Zavgorodnîi și S. Curtev, 
care considerau că problemele militare sunt o prero-
gativă a URSS, de aceea formarea în republică a unui 
organ executiv pentru aceste probleme ar fi lipsită de 
temei [11]. 

În acest fel, în Republica Moldova s-au instituit 
premisele necesare unei structuri specializate – orga-
nism militar – totalitate de instituţii de stat cu funcţii 
de a opune rezistență pericolelor externe și interne 
[12].

Așadar, în perioada în care Republica Moldova 
era parte componentă a URSS, problema militară nu 
putea fi soluţionată în context intern, ea fiind în legă-
tură cu rapoartele stabilite cu autorităţile sovietice din 
centru. Perestroika a servit drept catalizator pentru 
Mișcarea de Eliberare Naţională din Moldova. Diver-
sele acţiuni social-politice ce au avut loc în republică 
în acea perioadă au culminat la 23 iunie 1990 cu decla-
rarea suveranităţii naţionale a RSSM.

Proclamarea suveranităţii și tendinţa spre inde-
pendenţă a noului stat naţional au constituit, în mare 
măsură, una din cauzele principale care au generat 
crearea Armatei Naţionale a Republicii Moldova. Un 
alt fenomen, atât militar, cât și politic, ce a contribuit 
la apariţia instituţiei militare proprii a republicii a fost 
starea degradantă în care se afla armata sovietică. Im-
plicarea armatei în soluţionarea conflictelor interetni-
ce, creșterea numărului de morţi în rândul soldaţilor și 
ofiţerilor originari din Moldova, relaţiile extraregula-
mentare sunt doar unele probleme care s-au soldat cu 
o atitudine negativă faţă de armata sovietică și au con-
tribuit la lansarea lozincii „Vrem Armată Naţională!”. 

Toate acestea au constituit premisele principale ce 
au dus la crearea organismului militar propriu, care va 
avea drept scop primordial apărarea integrităţii terito-
riale, a suveranităţii și independenţei statale a Repub-
licii Moldova. 
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