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New Strategy Center a deschis 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. Considerăm că un asemenea produs poate ajuta la o estimare mai
bună a capacității de rezistență și reziliență la sancțiuni a Rusiei, a impactului războiului în
societatea rusă, a dificultăților pe care industria militară rusă le are în producție de
echipamente în absența unor componente importate sau a desfășurării procesului de
recrutare și mobilizare de personal militar suplimentar. Sunt câteva dintre subiectele pe
care le vom avea în vedere în perioada viitoare. Acest produs New Strategy Center se
bazează exclusiv pe monitorizarea de surse deschise, cu precădere din Federația Rusă și
Ucraina.               



La nivelul  diverselor entități teritoriale ale Federației Ruse a început un amplu proces de formare
de noi batalioane, pe bază de voluntariat, cu sume atractive mai ales pentru cei cu o condiție
materială precară.  Un asemenea proces estre în desfășurare în regiunile Novosibirsk, Saratov,
Ulyanovsk și Kurgan. De menționat că plățile vor fi efectuate după 90 zile de la înrolare, fiind
vorba de o sumă individuală de 200.000 de ruble (aproximativ 3.300 USD). La nivelul Republicii
Autonome Bașkortostan se menționează că recruții vor primi plățile zilnice de 2.000 de ruble
(aproximativ 32 USD), la finalul fiecărei luni. Noile batalioane din regiunea Saratov au anunțat că
recruții vor primi bonusuri de înrolare de 150.000 de ruble (aproximativ 2.400 USD) după trei luni
de serviciu. Regiunea Novosibirsk recrutează bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani
pentru un batalion de voluntari și oferă 300.000 de ruble (aproximativ 4.900 USD) pentru
înrolare. [1] Există posibilitatea ca trecerea de la plata în avans la plata la finalul perioade de
recrutare  să fie făcută pentru a împiedica recruții ruși să obțină plățile de înrolare și să dezerteze
înainte de a fi dislocați în Ucraina și, totodată, ca efortul financiar la nivel federal să se facă de-a
lungul unei perioade mai întinse.
În regiunea Kurgan a avut loc o ședință, la care au participat oficialii din cadrul Administrației
raionului Ketovskii, regiunea Kurgan, și reprezentanții comisariatului pentru raioanele Ketovskii,
Pritobolnîi și Polovinskii. În cadrul ședinței au fost discutate condițiile de înscriere în cadrul
batalioanelor de voluntari pentru participarea “la operațiunea militară de apărare a republicilor
din Donbas”.[2]
Administrația orașului Ulianovsk a anunțat, de asemenea, formarea a două batalioane de rezervă
de voluntari „Sviyaga” și „Simbirsk”, care oferă contracte de minim 6 luni cu salariu de la 220.000
de ruble (aproximativ 3.600 USD) în sus. Urmează să fie recrutați 400 de soldați, iar potrivit
Ordinului Nr. 86 din 21 iulie 2022 al guvernatorului regiunii Ulianovsk, fiecare soldat care va
semna acest contract va primi o plată unică de 100.000 de ruble (aproximativ 1.650 de USD). [3]

[1] https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-
august-2 
[2] https://ura.news/news/1052575102 
[3] https://barish.bezformata.com/listnews/dlya-uchastiya-v-spetcialnoy-voennoy/107890817/ 
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Administrația orașului Saratov a anunțat recrutarea pentru două batalioane de voluntari potrivit
Ordinului Ministerul rus al Apărării. Anunțul, care a fost publicat pe pagina oficială a
administrației la 01 august a.c., specifică salariile, pe care le oferă soldaților, care vor participa la
operațiunea specială din Ucraina. Spre exemplu, soldatul înrolat cu gradul de sergent va fi primi
un salariu de la 209.964 ruble (aproximativ 3.400 USD) până la 465.606 ruble (7.690 USD).
Totodată, administrația menționează că soldații vor fi recompensați suplimentar pentru
distrugerea unei drone sau a unei arme autopropulsate cu 50.000 de ruble (aproximativ 820
USD), cu 200.000 de ruble (aproximativ 3.300 USD) pentru distrugerea unui elicopter și cu
300.000 de ruble (4.9500 de USD) pentru distrugerea unei aeronave sau a unui tanc.[4]
Administrația din Samara a trimis o adresă către autoritățile locale din raionul Sarata, prin care
se aduce la cunoștință faptul că în perioada 01- 31 august a.c. se desfășoară campania de
promovare a înființării Batalionului Samarskii. Administrația specifică că “în scopul realizării
obiectivelor operațiunii militare de demilitarizare și denazificare a Ucrainei este necesară
popularizarea serviciului militar pe bază de contract”. În acest sens, oficialii locali sunt obligați
să informeze locuitorii regiunii despre campania de recrutare.[5] 
Astfel de pliante, ca cel de mai jos, sunt folosite în prezent ca mijloc de propagandă pe teritoiul
raionului Samara. Textul propagandistic este următorul: Za nashe budushcee. Vstupai v
Samarskii Batalion. (Pentru viitorul nostru. Înscrie-te în batalionul Samarskii). Se observă că
litera Z, prima din anunț, are culorile cocardei Sfântului Gheorghe, un simbol folosit de ruși în
campania pentru anexarea Crimeei și acum, pe frontul din Ucraina. Totodată, elementele vizuale
aduc aminte de afișele similare din perioada sovietică.

[4] https://nversia.ru/news/meriya-saratova-priglashaet-zhiteley-prinyat-uchastie-v-
specoperacii-i-publikuet-rascenki/ 
[5] https://vasilievka.ru/news/detail.php?id=1281390 
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