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New Strategy Center deschide o serie de materiale 

informative – Rusia și războiul din Ucraina - care are drept 

obiectiv înțelegerea mai bună a realităților din Rusia în 

contextul războiului din Ucraina. Acest produs New Strategy 

Center se bazează exclusiv pe monitorizarea de surse 

deschise din Federația Rusă și Ucraina. 
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CUM ÎNCEARCĂ KREMLINUL SĂ ADUCĂ FORȚE NOI PENTRU 

FRONTUL DIN UCRAINA 

 
În a cincea lună a invaziei Rusiei în Ucraina, Kremlinul nu a declarat încă mobilizarea 

generală, deși au existat unele așteptări în acest sens. Misiunile și sarcinile de luptă sunt 

îndeplinite atât de militari pe bază de contract din cadrul Forțelor Armate ale Federației Ruse 

și din grupul Wagner, cât și de către soldații mobilizați din republicile autoproclamate Donețk 

și Lugansk. Pentru a asigura forțele necesare, în condițiile unor lupte intense pe frontul din 

Ucraina, comisariatele militare din Rusia devin tot mai active și se află în căutare permanentă 

de noi soldați. Ordinele de înrolare sunt trimise în primul rând cetățenilor ruși care au 

experiență militară și de luptă. Pe rețeaua de socializare VKontakte utilizatorii discută ordinele 

de înrolare, pe care le primesc de la comisariate, și se sfătuiesc cum să procedeze corect. De 

exemplu, studenții aflați în ultimul an de studii, care teoretic nu puteau fi înrolați până la 30 

iunie, erau chemați înainte de această dată la comisariatele militare sub pretextul unei 

proceduri simple de actualizare a unor informații. Studenții, fiind siguri că nu pot fi recrutați în 

armată, se prezentau la comisariatele militare, însă acolo luau decizia de a se înscrie în 

armată. Se presupune că asupra unora s-au exercitat presiuni pentru a  lua o astfel de decizie. 

Organizația "Mamele de soldați din Sant-Petersburg" a primit în ultima perioadă numeroase 

plângeri referitoare la înrolarea bărbaților inapți din cauza bolilor. Au fost menționate cazuri de 

înrolare a persoanele cu astm sau boli cardiovasculare. O altă modalitate de înrolare, care 

anterior nu era răspândită, este cooperarea cu organizațiile și întreprinderile cu un număr mare 

de angajați. Comisariatele militare trimit companiilor listele cu angajații de sex masculin, pe 

care îi invită să se prezinte la sediul comisariatului, nespecificând însă motivul. Diferența dinte 

ordinul sau înștiințarea primite prin intermediul poștei și ordinul sau înștiințarea pe care un 

cetățean rus le primește la locul de muncă este că ultima nu poate fi ignorată și are un caracter 

obligatoriu. În caz de neprezentare la sediul comisariatului, cetățeanul în cauză poate fi 

amendat. La comisariate, mulți bărbați au fost induși în eroare, primind informații trunchiate în 

privința salariului, a altor beneficii și condițiilor de muncă.  

În mai multe orașe bărbații își exprimă voluntar acordul de a fi înrolați, prezentându-se la 

sediile comisariatelor fără a primi înainte ordinele de înrolare. Ideea de înrolare voluntară 

devine tot mai răspândită, mai ales după ce Putin a anulat limita de vârstă pentru serviciu 

militar. În consecință, la război pot merge și persoanele cu vârsta peste patruzeci de ani. 

Factorul decisiv pentru o decizie de acest fel este un salariu motivant. Birourile de recrutare a 
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militarilor au publicat zeci de anunțuri de angajare a cadrelor militare. Salariile de aproximativ 

200 000 de ruble (3 500 de dolari) sunt foarte atrăgătoare, dat fiind faptul că este o sumă care 

depășește de cinci ori salariul mediu pe economie din Rusia. În descrierea postului vacant nu 

este specificat în mod direct faptul că va trebui să participe la ostilități, dar acest lucru este 

subînțeles. Pe timp de pace, soldații profesioniști nu încasează un salariu atât de mare, 

salariile obișnuite începând de la 25 000 de ruble (460 de dolari), și nu de la 200 000 mii (3 500 

de dolari), cum se întâmplă acum1. Un exemplu de astfel de post vacant, publicat pe pagina 

de locuri de muncă disponibile în Irkutsk https://irkutsk.hh.ru/?hhtmFrom=employer, ne arată 

că biroul de recrutare din regiunea Kemerovo oferă pentru un post de militar pe bază de 

contract un salariu net începând cu 200 000 de ruble (3 500 de dolari), experiența nefiind 

obligatorie. Printre beneficii sunt enumerate serviciile medicale gratuite, garanțiile sociale 

suplimentare și compensări în cazul participării la operațiuni speciale, precum și acoperirea 

ipotecii de către stat în cazul în care militarul prelungește contractul. Pe timpul desfășurării 

operațiunii militare speciale contractul poate fi încheiat pe o perioadă de 4 luni sau mai mult. 

Postul vacant a fost publicat în luna iunie a.c. la Mariinsk,2 un oraș mic din regiunea Kemerovo, 

cu circa 37 de mii de locuitori cu un nivel de trai sub media națională3.  

La Petersburg au fost distribuite pliante în care rușii sunt invitați să aplice pentru un post în 

armată, ca militari pe bază de contract, cu un salariu de 168 de dolari pe zi. Se pot înscrie 

bărbații cu vârsta cuprinsă între 20 și 50 de ani, fără antecedente penale, dar care au 

experiență și au îndeplinit anterior serviciul militar. Asemenea pliante au fost distribuie de 

asemenea și în localități mai mici din regiunea Leningrad, spre exemplu în localitatea Maloe 

Karlino, care are doar 1870 de locuitori4.  

De asemenea, pe rețeaua de socializare VKontakte există un grup cu denumirea "Birou de 

recrutare în regiunea Leningrad", care publică atât informații cu caracter propagandistic pentru 

a atrage viitorii soldați, cât și anunțuri, ca de exemplu: «Avem nevoie de rezerviști din orașul 

Sankt-Petersburg și regiunea Leningrad, dar și din alte regiuni».5 Însă nici un anunț publicat 

pe rețeaua Vkontakte referitor la înrolare nu specifică salariile promise. Totodată, pe pagina 

de internet Superjob.ru sunt publicate circa 95 de posturi vacante pentru serviciul militar pe 

contract pentru regiunile Sankt-Petersburg și Leningrad, însă aici sunt menționate salarii între 

                                                
1 https://www.dw.com/ru/kogo-i-kak-nabirajut-v-rossijskuju-armiju/a-62252892  
2 https://irkutsk.hh.ru/vacancy/66770132?from=vacancy_search_list&hhtmFrom=vacancy_search_list  
3 https://ineca.ru/?dr=library&library=bulletin/2004/0105/005  
4 https://paperpaper.ru/s-samogo-detstva-mechtal-upravlyat-ta/#stk-1  
5 https://vk.com/club145963108?w=wall-145963108_298&ysclid=l3illfisfl  
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25 000 (460 de dolari) și 80 000 de ruble (1 400 de dolari), iar în câteva anunțuri oferă chiar 

și 140 000 de ruble (2 450 de dolari).6  

În Rusia, în perioada 1 aprilie - 15 iulie 2022, se efectuează încorporarea cetățenilor cu vârsta 

cuprinsă între 18 și 27 de ani care nu se află în rezervă și sunt eligibili pentru serviciul militar 

în conformitate cu legea federală. Este vorba despre 134.500 de persoane.7 Ministrul rus al 

Apărării a menționat că anul acesta numărul de recruți este mai mic în comparație cu anul 

trecut. Însă diferența este de doar 150 de persoane: în cadrul campaniei de încorporare 

desfășurată în primăvara anului 2021 au fost înrolați 134.650 de bărbați.8   

Peste 40.000 de bărbați din regiunile Donețk și Lugansk au fost mobilizați pentru a participa 

la războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Pentru mobilizarea în aceste două regiuni se apelează 

la gesturi de forță, fiind cazuri în care bărbații cu vârsta de peste 18 ani au fost luați chiar de 

pe stradă sau de la locul de muncă.9 Urmare a protestelor, organizate de rudele persoanelor 

mobilizate, la sfârșitul lunii mai în regiunile Lugansk și Donețk procesul de mobilizare forțată 

a devenit mai puțin intens. Însă ministerele securității de stat din republicile secesioniste 

Donețk și Lugansk au luat măsuri în vederea opririi acestor manifestări publice și au reluat 

activitatea de mobilizare forțată. 10 

Potrivit Serviciului ucrainean de informații, în Transnistria se desfășoară campania de 

recrutare a bărbaților pentru Forțele Armate ale Rusiei. Anunțurile de recrutare sunt publicate 

în toate mass-media locale, dar și trimise prin intermediul poștei. Totodată, bărbații care vin la 

centrele pentru ocuparea forței de munca primesc în primul rând ofertele de înrolare pe bază 

de contract. Comisariatul militar de la Tiraspol a început campania de încorporare a 

persoanelor care au studii militare și sunt rezerviști. 11  

Probabilitatea unui atac împotriva Ucrainei din partea Belarus rămâne o variantă, ce este luată 

în calcul de către autoritățile de la Kiev. Potrivit informațiilor din surse ucrainene, comisariatele 

militare din regiunile Brest și Gomel din Belarus desfășoară o campanie de mobilizarea 

ascunsă. Totodată, subunitățile forțelor armate ale Belarusului continuă să fie dislocate în 

regiunile aflate la graniță cu Ucraina.12 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat 

                                                
6 https://www.superjob.ru/vakansii/voennosluzhaschij-po-
kontraktu.html?geo%5Bt%5D%5B0%5D=14&geo%5Bo%5D%5B0%5D=41  
7 https://www.interfax.ru/russia/832350  
8 https://paperpaper.ru/s-samogo-detstva-mechtal-upravlyat-ta/#stk-1  
9 https://kanaldom.tv/skolko-zhitelej-ordlo-prizvali-na-vojnu-protiv-ukrainy-dannye-vostochnoj-pravozashhitnoj-
gruppy/  
10 https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3507165-prinuditelnaa-mobilizacia-v-ldnr-podavili-zenskie-protesty-i-
snova-zaderzivaut-muzcin-na-ulicah.html  
11 https://bessarabiainform.com/2022/06/v-pridnestrove-muzhchin-agitiruyut-podpisyvat-kontrakt-s-armiey-rf/  
12 https://society.comments.ua/news/warrussia/belarus-uzhe-gotovitsya-v-strane-izuchayut-kak-provesti-
skrytuyu-mobilizaciyu-genshtab-699855.html  
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prelungirea termenului de exerciții militare desfășurate de forțele armate ale Belarusului în 

apropierea granițelor ucrainene, mai exact lângă regiunile Volân și Polissia din Ucraina. Inițial 

perioada de desfășurare a exercițiilor era 22 iunie - 01 iulie, însă acum a fost prelungită până 

la 9 iulie a.c. Pe timpul acestor exerciții, comisariatele militare din regiunea Gomel din Belarus 

trimit ordine de înrolare, iar medicii au fost avertizați că momentan le sunt interzise călătoriile 

în alte țări. 13  

 

                                                
13https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0BqNHVVgYEYsgWDMwf8ESZjtNxHqaKHNXhL3uW
Eg6hn4tqyuYWz4XmmCRKiMAnu9rl  
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