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INTRODUCERE

La etapa actuală, în istoriografia de specialitate nu se regăseşte un studiu 
analitic, care să includă o descriere detaliată a acţiunilor militare din perioa-
da 1917-1918 în Basarabia. Tematica militară este preponderent abordată în 
contextul altor evenimente de epocă. Istoriografia domeniului nu însumează 
nici studii de sinteză, care să elucideze situaţia militară de la începutul sec. 
XX, când una dintre principalele forţe care au influenţat mişcarea de eliberare 
naţională şi socială basarabeană au fost soldaţii. Cunoscând realitatea mai bine 
decât restul populaţiei, militarii s-au implicat conştient în procesele politice; 
au iniţiat acţiuni concrete, în cadrul cărora au propus revendicări sociale şi 
naţionale. Astfel, în perioada 20-27 octombrie 1917, ei au organizat, la Chişi-
nău, Congresul Militarilor, care, după cum considerau specialiştii, a instituit 
organul suprem naţional de conducere a Basarabiei, Sfatul Ţării; în toamna 
lui 1917, au iniţiat campania de formare a armatei naţionale autonome de cea 
imperială, unităţile militare nou-create asumându-şi parţial responsabilitatea 
pentru evenimentele care au culminat cu Unirea Basarabiei cu România.

Importanţa proceselor derulate în Basarabia în perioada martie 1917-1918, 
inclusiv amploarea fenomenului militar, justifică o analiză exhaustivă a fe-
nomenului militar basarabean de la începutul sec. XX. Prin urmare, ne-am 
propus să-l analizăm dintr-o nouă perspectivă, să scoatem din anonimat docu-
mentele şi materialele care nu au fost până acum incluse în circuitul ştiinţific 
autohton.

Tematica acestei cercetări este de mare actualitate şi se înscrie în contextul 
evenimentelor de la sfârşitul anilor ’80 ai sec. XX, când interesul faţă de ade-
vărul istoric, ascuns intenţionat de regimul autoritar, a sporit considerabil.

Evenimentele şi procesele pe care le-am evocat nu pot fi concepute şi exa-
minate în afara istoriei anterioare a Basarabiei, nume atribuit până la 1812 
doar teritoriului de sud al regiunii. Astfel, în acest studiu vom încerca să evi-
denţiem câteva aspecte din viaţa militară a Basarabiei din perioada în care 
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aceasta intra în componenţa Imperiului Rus, în special cele care au generat 
mişcarea naţională şi s-au finalizat cu evenimentele din 1917-19181. 

Antecedentele acestor procese pornesc de la războiul ruso-turc (anii 1806-
1812), încheiat cu Pacea de la Bucureşti. Unul din articolele Tratatului dintre 
Imperiul Rus şi cel Otoman specifica hotarele Basarabiei: “…râul Prut, de la 
intrarea în Moldova şi până la vărsarea lui în Dunăre, precum şi malul stâng 
al Dunării până la gurile Chiliei şi la mare”2.

Rolul crescând al Rusiei după înfrângerea lui Napoleon, precum şi noua 
situaţie a Europei au menţinut Tratatul în vigoare, şi, în acelaşi timp, au în-
curajat procesul de rusificare, marginalizare a culturii naţionale şi modificare 
a conştiinţei naţionale a populaţiei autohtone. În afară de rusificarea masivă, 
în spaţiul basarabean a fost alterată componenţa etnică a populaţiei, regiunea 
fiind colonizată cu alogeni (ucraineni, ruşi, găgăuzi, germani etc.).

Apogeul politicii reacţionare ţariste a fost atins în anii ‘70 (sec. XIX), când din 
sistemul administrativ au fost abuziv excluse particularităţile naţionale şi când, 
prin Ucazul ţarului din 7 decembrie 1873, Basarabia, transformată în gubernie, 
a fost egalată în drepturi cu celelalte gubernii ale Imperiului. Politica şovină 
promovată de administraţia ţaristă în Basarabia a intensificat lupta de eliberare 
naţională: intelectualii şi militarii basarabeni s-au unit pentru a ocroti şi promova 
idealurile naţionale, chiar dacă, prevăzând pericolul mişcării de eliberare naţio-
nală, oligarhia ţaristă a  blocat constant voinţa democratică a populaţiei de aici.

În ciuda oricăror interdicţii, în Basarabia s-a inaugurat primul ziar în limba 
română – Basarabia – urmat, la scurt timp, de publicaţiile periodice Moldova-
nul, Luminătorul etc. După o existenţă aproape simbolică a acestora, în 1913, 
la Chişinău s-au instituit alte două publicaţii româneşti: Cuvânt Moldovenesc 
şi Glasul Basarabiei, care au contribuit la menţinerea sentimentului naţional,  
activitatea lor nemaiputând fi suspendată de autorităţile ţariste.    

În anul 1917, mişcarea naţională atingea deja cote maxime. Uniţi la înce-
put în comitete, apoi în adevărate instituţii de forţă, militarii basarabeni au 
influenţat nu doar evoluţia vieţii sociale şi politice a regiunii, ci şi soarta de 
mai departe a Basarabiei. 

Deşi perioadei cercetate de noi i-au fost consacrate şi unele studii cu ca-
racter general şi special, sursele istoriografice abordează doar tangenţial pro-
blema pe care o tratăm aici. Istoriografia românească interbelică sau cea din 
RASSM, istoriografia comunistă postbelică sau cea de după 1989 au tratat 
problema în mod diferit şi din diverse perspective.  
1   Şt. Ciobanu, Cultura Basarabiei, Chişinău, 1993, p. 27
2   Ibidem, p. 29
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Autorii din perioada interbelică îşi construiau lucrările în baza confesiu-
nilor şi evocărilor unor martori oculari, în baza unor documente din arhive 
particulare, a unor materiale publicate în presa timpului. Deşi subiectivă, li-
teratura memorialistică din Basarabia a reprezentat una din sursele esenţiale 
în baza cărora au fost reconstituite evenimentele şi atmosfera de epocă. Va-
loarea factologică a acestor surse nu trebuie nici contestată şi nici neglijată, 
căci multe mărturii aparţin unor personalităţi cu funcţii importante în stat sau 
care au avut un rol decisiv în evoluţia evenimentelor. Memoriile reprezintă un 
material factologic şi cronologic preţios şi, în contextul temei noastre, scot în 
lumină aspecte importante ale fenomenului militar basarabean.

Istoricul contemporan Gheorghe Cojocaru menţionează în lucrarea Sfa-
tul Ţării. Itinerar că “singura lucrare de referinţă scrisă în baza unui impre-
sionant fond arhivistic, care urmăreşte pas cu pas ruta istorică parcursă de 
Sfatul Ţării, rămâne, până în prezent, 
cartea lui Petre Cazacu3 Moldova din-
tre Prut şi Nistru. 1812-1918”, bazată, 
în principiu, pe documente de arhivă 
şi reproducând diacronic evenimente-
le din perioada analizată de noi. Pro-
blema militară a fost tratată destul de 
vast în contextul problemelor genera-
le, evidenţiindu-se rolul primordial al 
militarilor în mişcarea de eliberare na-
ţională, care au încercat să stabilească 
ordine în Basarabia.

În alte surse, problema militară este 
abordată mai mult în context general, 
punându-se accent pe rolul şi acţiuni-
le militarilor participanţi la menţinerea 
ordinii publice în Basarabia. Elocventă 
în acest sens este monografia Unirea 
Basarabiei de Ştefan Ciobanu, militant 
activ al mişcării naţionale şi Director în 
primul guvern oficial declarat. Lucrarea 
conţine o analiză pertinentă a evenimen-
telor şi reproduce documente autentice, 
care ne pot ajuta să restabilim adevărul 
3   Gh. Cojocaru, Sfatul Ţării, Itinerar, Chişinău, 1998, p. 9

Petru CazaCu (1871-1956)

Ministru de Finanţe şi Preşedinte 
al Consiliului Directorilor Generali 
din Basarabia.
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privind constituirea cohortelor militare, desfăşurarea lucrărilor Congresului 
Ostaşilor Moldoveni din întreaga Rusie, instalarea anarhiei în teritoriu.4

Şi broşura Cine-s moldovenii5, semnată de Simion Murafa şi editată în 
1917, include informaţii cu privire la conştiinţa naţională a basarabenilor, iar 
referitor la istoria neamului, Simion Murafa menţiona: “pe lângă cele 15 mi-
lioane de suflete, […] 2 milioane, sau şi mai bine, trăiesc în Basarabia…”6

Lucrarea Cugetări româneşti din Basarabia, semnată de Profirie Fală – un 
alt reprezentant de vază al mişcării naţionale – face referinţă la impactul pe 
care l-a avut anarhia bolşevică asupra poporului basarabean: “aşa, oameni  
buni,  s-a întâmplat, peste tot locul: afurisiţii ăştia făţarnici au îndemnat lumea 
la pradă… într-un sat, ţăranii moldoveni hotărăsc să dea afară toate icoanele 
şi biserica s-o împartă”.7

Istoriografia înglobează şi lucrări care vizează intrarea trupelor române în 
Basarabia. Aşa, de exemplu, în studiul Basarabia, ianuarie 1918 - iunie 19198, 
generalul M. Schima, analizând evenimentele din nordul Basarabiei, menţiona 
că anarhia ce domnea acolo nu avea nici un fel de tangenţe cu sufletul generos 
al ţăranului basarabean, a cărui conştiinţă de neam şi de ţară începeau să re-
învie. Autorul susţine că, în acea perioadă, mişcarea de rezistenţă armată  “… 
era condusă de indivizi străini de Basarabia”9 şi că, arestaţi de către bolşevici, 
el şi subalternii lui au fost duşi la Bălţi “pentru a ne preda căpitanului [Mihail] 
Popa, care era comandantul şi sufletul rezistenţei contra Armatei Române”10. 
Există şi alte surse care confirmă bolşevizarea subunităţilor militare moldove-
neşti sau includ unele informaţii contradictorii referitor la acest subiect. Ge-
neralul M. Schima informează, de exemplu, că Armata Română edita la Bălţi 
ziarul Glasul Moldovenesc, tipărit la început pe două coloane, cu caractere 
chirilice şi latine, având în fiecare număr un alfabet explicativ.11

În Amintiri din 1917-191812, Elena Alistar, membru al Sfatului Ţării, relata 
cu regret: “soldaţii moldoveni, pe care îi trimiteam contra devastatorilor, fiind 
şi ei, în mare parte, molipsiţi de ideile bolşeviste, deseori treceau de partea 
acestora”, evocând în lucrarea sa memorialistică în special situaţia din luna 
decembrie 1917 – începutul anului 1918.

4   Şt. Ciobanu, Unirea Basarabiei, Chişinău, 1993, p. 113
5   S. Murafa, Cine-s moldovenii, Chişinău, 1917, p. 3
6   Ibidem, p. 5
7   P. Fală, Cugetări româneşti din Basarabia, Bucureşti, 1920, p. 28
8   M. Schima, Basarabia, ianuarie 1918 – iunie 1919, Bucureşti, 1938, p. 17
9   Ibidem, p. 46
10  Ibidem
11  Ibidem
12  E. Alistar, Amintiri din 1917-1918 // Patrimoniu, nr.3-4, 1991, p. 112
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La stabilirea adevărului istoric a contribuit în mod substanţial şi studiul 
Istoria Basarabiei13, semnat de Alexandru Boldur, care trecea în revistă eve-
nimentele istorice, faptele militarilor moldoveni participanţi la unirea Basa-
rabiei cu România. Conform lui Al. Boldur, “chiar şi la unii basarabeni, cu un 
sentiment naţional mai slab dezvoltat, s-a născut ideea: de ce să organizăm 
armată proprie, dacă armata ce stă la paza ordinii actuale, adică armata venită 
de peste Prut, este armata noastră”.14

O lucrare cu titlu similar, Istoria Basarabiei, semna la acea vreme şi is-
toricul Ion Nistor 15. În unul din capitolele cărţii, intitulat Revoluţia rusească 
şi Unirea Basarabiei cu Patria-mamă, autorul susţine că, în 1917, militarii 
moldoveni reprezentau elementul principal al mişcării naţionale, iar “pilda 
ostaşilor era urmată şi de cetăţenii rămaşi la vetre şi de toţi intelectualii basa-
rabeni ce se întoarseră acasă”.16

Problema militară a fost descrisă detaliat şi de Gh. Pântea în lucrarea Rolul 
organizaţiilor militare moldoveneşti în actul unirii. Director General în Pro-
blemele Militare al Republicii Democratice Moldoveneşti şi bun cunoscător al 
stării reale de lucruri, Gh. Pântea şi-a scris memoriile pornind de la conjunctura 
existentă în anii ’30 ai secolului trecut, iar faptele pe care le-a prezentat nu 
reflectă întru totul situaţia obiectivă.17 Unele amănunte, descrise de Ştefan Hol-
ban, contrazic afirmaţiile lui Gh. Pântea din studiul Evenimentele premergă-
toare congresului ostăşesc din 1917, în care susţinea că, deşi purta titulatura de 
Comitetul Revoluţionar al Ostaşilor Moldoveni din Garnizoana Odesa, această 
grupare, fondată de el anterior, a jucat rolul de Comitet Central şi a reprezentat 
un vector pentru mişcarea de eliberare naţională18. Membru al Comitetului de 
la Odesa, apoi şi al Sfatului Ţării, Şt. Holban afirma că iniţiativa de a convoca 
Congresul militar aparţine Comitetului din Odesa, mărturisind că lui personal 
îi revenise iniţiativa de a redacta, pe un pervaz, textul telegramei false privind 
desfăşurarea Congresului tuturor moldovenilor, specificând: “nu ştiu de ce pri-
etenul Gh. Pântea reitera în lucrările sale că aceasta ar fi fost opera lui.” Şt. 
Holban susţinea că textul telegramei ”se păstrează şi acum în arhivă”.19 

Constantin Chiriţescu, comandantul trupelor române, intrate în spaţiul pru-
to-nistrean prin partea de nord a Basarabiei, amintea că: “În discuţiile acestei 
soldăţimi, pe lângă idealurile comune tuturor ruşilor: slobozenia, samoopre-
13  A. Boldur, Istoria Basarabiei, Chişinău, 1993, p. 505
14  Ibidem
15  I. Nistor, Istoria Basarabiei, Chişinău, 1991, p. 278
16  Ibidem
17  Gh. Pântea, Rolul organizaţiilor militare moldoveneşti în actul unirii, Chişinău, 1932, p. 68
18  Şt. Holban, Evenimentele Congresului ostaşilor din 1917 // Patrimoniu, nr. 1, Chişinău, 1991, p. 10
19  Ibidem, p. 15
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delenia şi respublica, începea să prindă tărie şi nota naţionalistă, trezită din 
subconştientul sufletului prin contactul cu fraţii de acelaşi sânge, cu care vie-
ţuiseră şi luptaseră laolaltă în frumoşii munţi ai Bucovinei şi Moldovei”20.  

Problema militară a fost frecvent abordată şi de cunoscutul om de cultură, 
ardeleanul Onisifor Ghibu. Implicat nemijlocit în evenimentele şi acţiunile 
de trezire a conştiinţei naţionale din Basarabia, O. Ghibu afirma că renaşterea 
naţională a românilor basarabeni se datorează, în special, contribuţiei şi influ-
enţei ardelenilor21 şi că “moldovanul” militar se comportase în război ca un 
“moscal”, care “alături de cazaci, de siberieni, de litvani sau de calmâci, pleca 
la lupta sfântă, pentru ţar, dincolo de care el nu mai vedea nimic, nici neam, 
nici rasă, nici umanitate”22. Într-un articol intitulat Noi cursuri Româneşti 
pentru învăţătorii basarabeni23, O. Ghibu menţiona că şi cursurile de limba 
română de la Soroca au fost organizate tot cu concursul militarilor, chiar dacă 
sugera că, ”sesizată de adresarea din 30 august 1917 a Comitetului Ostăşesc 
din Iaşi, Comisia Şcolară Moldovenească s-a văzut nevoită să ia măsuri mai 
serioase în vederea deschiderii noului an şcolar”.

Revista Patrimoniu a republicat articolul Deşteptarea moldovenilor de 
peste Nistru24, relatând despre Adunarea Naţională de la Tiraspol din 17 de-
cembrie 1917. Materialul includea şi discursurile participanţilor la adunare, 
precum şi unele secvenţe din procesele-verbale ale şedinţelor Sfatului Ţării, 
subliniind că, în cuvântarea sa, Toma Bulat, preşedintele adunării, a vorbit 
despre “voprosul militar” şi a propus ca moldovenii să nu mai fie duşi la oaste 
peste hotarele patriei, ci să se înfiinţeze unităţi militare naţionale, comandate 
de ofiţeri moldoveni, chiar pe teritoriul Basarabiei.25

În lucrarea O revoluţie trăită, Ion Inculeţ descria efectele ruperii Basa-
rabiei de la Rusia, mărturisind despre haosul creat de revoluţia bolşevică pe 
pământul basarabean. Autorul menţiona că, graţie amplasării ei geografice, 
Basarabia a devenit locul de invazie al unităţilor militare de peste Nistru, ce 
nu doreau să plece pe front şi rămâneau în Basarabia, dar şi al soldaţilor ruşi 
care dezertaseră de pe Frontul Român. Autorul era convins că Basarabia a re-
uşit să scape de problemele generate de ruşi doar pentru că a apelat la ajutorul 
Armatei Române.26

20   C. Chiriţescu, Istoria războiului pentru integrarea României, Bucureşti, 1989
21   O. Ghibu, De la Basarabia rusească la Basarabia românească, Bucureşti, 1997, p. 99
22   Ibidem, Noi cursuri Româneşti pentru învăţătorii basarabeni // Patrimoniu, nr. 3, Chişinău, 1999, p. 36
23   Ibidem
24 Ibidem, Deşteptarea  moldovenilor de peste Nistru  şi Şedinţele Sfatului Ţării // Patrimoniu, nr. 1, 

Chişinău, 1993, p. 153
25  Ibidem
26  I. Inculeţ, O revoluţie trăită, Chişinău, 1994, p. 21 
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Un material factologic bogat înglobează şi lucrarea lui Dimitrie Bogos, La 
Răspîntie.27 Martor ocular al evenimentelor din 1917-1918, autorul prezintă 
situaţia internă şi acţiunile soldaţilor basarabeni şi vorbeşte despre patriotis-
mul persoanelor implicate în mişcarea naţională, ambiţiile personale şi idei-
le liderilor politici basarabeni. Dimitrie Bogos confirmă că, la sfârşitul lunii 
octombrie 1917, el personal a luat parte la organizarea armatei şi a primelor 
unităţi militare naţionale din Basarabia – cohortele.28 

Informaţii ample privind formarea unităţilor militare naţionale şi activi-
tatea acestora se conţin şi în Albumul Basarabiei de Gheorghe Andronache, 
lucrarea întregind imaginea anumitor personalităţi militare.29    

Din cele expuse, desprindem că istoriografia românească interbelică a în-
cercat, în repetate rânduri, să restabilească cursul evenimentelor din anii 1917-
1918 şi să pună accentul pe amploarea mişcării naţionale a basarabenilor. 
27  D. Bogos, La răspântie, Moldova de la Nistru 1917-1918, Chişinău, 1998
28  Gh. Andronachi, Albumul Basarabiei, Chişinău, 1933
29   A. Ischimjî, Crestianskie siezdî i okupaţia “1917-1918 g.”//Krasnaia Besarabia, 1926, nr. 1; F. Levi-

nzon, Kişinevschii garnizon v okteabre 1917 g.//Ibidem, 1927, nr. 4-5; S. Ruban, Organizaţia bol-
şevikov v period okteabrea.//Ibidem; A. Hritrev, Rumcerod v podgotovke okteabriskoi revoliuţii.// 
Letopisi revoliuţii, 1922, nr. 1; I. Iachir, Deseati let tomu nazat.// Ibidem, 1928, nr. 2; L. Dikteariov, 
Okteabri rumânskogo fronta.// Krasnaia letopisi, 1923, nr. 6; I. Konduraşkin, Velichii okteabri na 
rumânskom fronte. // Proletarskaia revoliuţia, 1922, nr. 10, ş.a.
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În acelaşi timp, prin lucrările elaborate de publicişti, activişti de partid, de 
unii dintre participanţii la evenimente, istoriografia sovietică, în special cea 
din RASSM, a promovat o politică ostilă actului unirii Basarabiei cu Româ-
nia şi favorabilă regimului bolşevic. De multe ori, autorii din RASSM au ape-
lat la martori oculari falşi, care prezentau evenimentele din anii 1917-1918 
prin prisma politicii totalitare staliniste. Acest gen de materiale se publicau 
în revistele Красная Бессарабия (Basarabia Roşie), Летопись революции 
(Cronica Revoluţiei), Красная летопись (Cronica Roşie), Пролетарская  
революция (Revoluţia proletară) ş. a., ediţii despre care însăşi istoriografia 
sovietică postbelică spunea că au practicat un stil polemic excesiv, au vehicu-
lat informaţii documentare neveridice, au operat cu formule inexacte.  

În afară de memorii, în anii ’30 s-au elaborat şi numeroase surse documen-
tare. În 1933, la Tiraspol, s-a publicat culegerea Румынская интервенция в 
Бессарабии (Intervenţia română în Basarabia), prefaţată de D. Bagrov�, care 
justifica politica sovietică stalinistă şi pretenţiile URSS asupra Basarabiei. Tot 
atunci au apărut şi lucrările lui C. S. Bantke, N. A. Narţov ş. a.�, care tratau 
evenimentele din Basarabia anilor 1917-1918 de pe aceleaşi poziţii sovietice. 
Aceeaşi viziune o promova şi V. Dembo, care vehicula ideea că mişcarea 
naţională din Basarabia era opera agenţiilor de spionaj români şi că, în învăl-
măşeala “revoluţiei socialiste”, “burghezii români” au iniţiat Congresul care 
a format Sfatul Ţării.30 Teza era susţinută şi de K. Rakovski, M. Pavlovici, M. 
Rafail, A. Iordanski .31

Istoriografia sovietică postbelică şi-a promovat concepţiile antinaţiona-
le într-o formă mai voalată decât istoriografia interbelică. Materialul do-
cumentar din această perioadă era selectat pe criterii subiective, mişcarea 
naţională din Basarabia anilor 1917-1918 fiind prezentată ca fenomen con-
trarevoluţionar. Aceleaşi atitudini le exprimau şi monografiile semnate de I. 
Dâkov,  N. Berezneakov,  K. Sluţkaia,  M. Itkis, I. Nemirov32 ş.a., precum şi 
unele memorii comasate într-un volum colectiv, Biruinţa Puterii Sovietice 
în Moldova, ori incluse în unele studii de sinteză, concepute în spiritul isto-
riografiei oficiale.33

Istoricii care au activat în primele decenii postbelice au determinat rolul 
militarilor bolşevici de pe Frontul Român şi, mai ales, al celor din Secţia 
Militară (Frontotdel), precum şi rolul organizaţiilor bolşevice locale în “in-

30  Istoriceskaia nauka sovetskoi Moldavii, Chişinev, 1984, p. 41
31  Rumânscaia intervenţia v Bessarabii. Sbornik dokumentov i materialov, Tiraspol, 1933
32  S. Bantke, 10 let boribî protiv rumânskih boiar, Moscova, Leningrad, 1928; N. Narţov, Boriba za 

oktiabri v Moldavii, Tiraspol, 1931
33  S. Dembo, Sovetskaia Moldavia i  bessarabskii vopros, Moscova, 1925
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staurarea puterii sovietice”. Dar, din lipsă de probe care să poată confirma 
data “instaurării puterii sovietice” în Basarabia, în volumul colectiv Mişcarea 
revoluţionară în 1917 şi instaurarea puterii sovietice în Moldova (editată în 
1964, în limba rusă) s-a indicat, în mod arbitrar, data de 1 ianuarie 191834. 
Aceleaşi interpretări au fost incluse şi în volumul Istoria RSS Moldoveneşti 
din cele mai vechi timpuri până în prezent (1984), în Istoria Partidului Co-
munist din Moldova. Studii (1981) ş. a.  

Istoriografia sovietică a etichetat comitetele militare moldoveneşti drept 
comitete antirevoluţionare, antipozi ai sovietelor muncitorilor şi ostaşilor din 
întreaga Rusie. În acest context, în lucrarea Mişcarea revoluţionară şi insta-
urarea puterii sovietice în Moldova se menţiona că comitetele militare ale 
ofiţerilor şi ostaşilor nu au avut nimic în comun cu aspiraţiile maselor po-
pulare35. Autorii susţineau că bolşevicii au greşit atunci când nu i-au arestat 
pe membrii comitetelor militare naţionale. Aceleaşi argumente se aduc şi în 
lucrarea lui V. Miuler Soldatskie komitetî ruskoi armii 1917 g. (Comitetele 
soldăţeşti ale armatei ruse din anul 1917).36

În articolele, studiile şi monografiile oficiale, istoricii sovietici prezentau 
evenimentele din Basarabia prin prisma şi din perspectiva luptei de clasă, 
evidenţiind rolul revoluţionar al militarilor ruşi în lupta contra puterii ofici-
ale a Guvernului Provizoriu, ulterior şi a Sfatului Ţării. Ei calificau tendinţa 
de eliberare naţională a basarabenilor drept dorinţă a păturilor înstărite ale 
societăţii şi nu drept ideal al oamenilor simpli. Idei similare promovau şi A. 
Lazarev, S. Brâseakin, N. Mohov etc.37.

Problema mişcării naţionale este tendenţios prezentată şi în monografia 
Soţialisticeskaia revoliuţia v Moldavii i krah burjuaznogo naţionalizma (Re-
voluţia socialistă în Moldova şi falimentul naţionalismului burghez) de Al. 
S. Esaulenco38, în care mişcarea naţională a militarilor moldoveni a fost de-
clarată “separatistă” şi “şovină”, pentru că nu a susţinut “puterea sovietică”. 
Aceeaşi abordare o atestăm şi în lucrarea colectivă Predateliskaia roli “Sfatul 
Ţării” (Rolul trădător al Sfatului Ţării)39.

34   K. Rakovski, Boiarskaia Rumânia, Moscova, 1922
35  M.Rafail, Ocerki sovremenoi Rumânii, Odessa, 1925
36  A. Iordanski, Rumânia, Moscova, Leningrad, 1926
37  I. Dâkov, Hronika sobâtii v Bessarabii. Mart 1917 - ianvari 1918 g., Chişinău, 1957; N. Berezneakov, 

Boriba trudeaşcihsea Bessarabii protiv interventov v 1917 – 1920 g., Chişinău, 1957; K. Sluţkaia, 
Pobeda Okteabriskoi revoliuţii i ustanovlenii soveţkoi vlasti v Moldavii. (mart 1917 -mart1918), Chi-
şinău, 1962;  M. Itkis, I. Neturov, Boriba krestian Bessarabii za zemliu v 1917 g., Chişinău, 1957

38   Za respubliku sovetov, Chişinău, 1958; Komunistî spominaiut, Chişinău, Cartea moldovenească, 1974
39   Istoricescaia nauka sovetskoi Moldavii, Chişinău, 1984, p. 46
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Istoriografia sovietică interpreta crimele, jafurile şi furturile comise de 
către soldaţii ruşi drept revolte antimoşiereşti sau acţiuni revoluţionare. În 
acelaşi timp, ea prezenta activitatea “internaţionalistă” şi “corectă” a bolşevi-
cilor în cea mai favorabilă lumină. Privite însă din altă perspectivă, lucrările 
autorilor sovietici pun la dispoziţia cercetătorilor un bogat material factologic 
referitor la anarhia din Basarabia anilor 1917-1918.        

Din păcate, istoriografia românească postbelică a ignorat problemele le-
gate de anii 1917-1918. Din cauza ideologiei comuniste, România a evitat 
să abordeze problemele ce ar fi  putut irita conducerea sovietică. Cu toate 
acestea, în unele lucrări de sinteză atestăm abordată, fie şi succint, problema 
mişcării naţionale din Basarabia anilor 1917-1918. În 1983, la Bucureşti, a 
fost publicată lucrarea De la statul geto-dac la statul unitar român, semnată 
de M. Muşat şi I. Ardeleanu, care viza tematica mişcării naţionale din Basa-
rabia şi releva importanţa unirii Basarabiei cu România40.

Evoluţia evenimentelor politice din Basarabia anilor 1917-1918 a făcut, după 
1989, obiectul mai multor investigaţii ale istoricilor români, semnatari ai nu-
meroase studii, monografii şi culegeri de documente. De exemplu, în unul din-
tre capitolele monografiei Pagini dintr-o istorie zbuciumată, Constantin Aldea 
prezintă fenomenul militar basarabean din anii 1917-1918 din perspectiva unor 
martori oculari, bazându-se îndeosebi pe viziunea lui Gheorghe Andronache.41

În lucrarea Basarabia. Drama unei provincii istorice Româneşti în context 
politic internaţional, 1806-1812, Paul Cernovodeanu consemna că militarii 
basarabeni au reprezentat principala verigă în acţiunile de eliberare naţională 
şi în unirea cu România.42

Marin Stănescu prezintă, în lucrarea Armata română şi Unirea Basarabiei 
cu România, activitatea Armatei Române în Basarabia în primele trei luni ale 
anului 1918. Culegerea de documente editată de Ion Calafeteanu şi Viorica-
Pampielia Moisuc include şi acte care se referă la declanşarea şi evoluţia pro-
cesului de unificare naţională a Basarabiei şi Bucovinei cu Vechiul Regat.

O lucrare de sinteză, Istoria Basarabiei de la începuturi până în 1998, 
semnată de un grup de istorici din România şi Republica Moldova43 analizea-
ză multiaspectual şi cele mai importante momente din istoria militară a ţinu-
tului dintre Prut şi Nistru. Capitolele III-IV ale lucrării evocă evenimentele 

40   S. Afteniuc, Revoliuţionnoe dvijenie v 1917 godu i ustanovlenie sovetskoi vlasti v Moldavii, Chişinău, 1957
41   C. Aldea, Pagini dintr-o istorie zbuciumată. Basarabia până în anul 1920, Bucureşti, 1993 
42   P. Cernovodeanu, Basarabia drama unei provincii istorice româneşti în context politic internaţional. 

1806-1920, Bucureşti, 1993
43  Scurtu I., Almaş D., Goşu A., Păvălescu I., Gheorghe I., Şişcanu I., Enciu N., Cojocaru Gh., Istoria 

Basarabiei de la începuturi până la 1998, Bucureşti, 1998
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anilor 1917-1918, iar un alt capitol vizează mişcarea naţională şi conţine ana-
lize riguroase privind problema militară, amintind tangenţial şi de formarea 
comitetelor de la Odesa şi Chişinău, de Congresul din 20-27 octombrie 1917, 
numit în lucrare Marele Congres Ostăşesc.44   

Problema mişcării naţionale din Basarabia anilor 1917-1918 este analizată 
şi în volumul de sinteză al Academiei Române Istoria Românilor, vol. VII  
(partea a 2-a), editat în 2002, care, deşi prezintă şi unele avantaje de abordare, 
nu elucidează situaţia social-politică din provincie în perioada cercetată45.

Parţial, situaţia militară din Basarabia anilor 1917-1918 este abordată şi de 
istoricii S. Neagoie, Fl. Constantiniu, I. Bulei etc.46

În istoriografia de după 1989 de la Chişinău, problema privind situaţia 
social-politică a Basarabiei anilor 1917-1918 a fost examinată în mai multe 
lucrări şi studii monografice. 

Istoricul Ion Ţurcanu menţionează, în articolul Mirajul Independenţei47, 
publicat în Revista de Istorie a Moldovei, că “forţele militare ale Republicii 
Moldoveneşti erau mult prea slabe şi dezorganizate, comparativ cu necesi-
tăţile acestui stat” şi susţine că, practic, această formaţiune statală nu a fost 
niciodată autonomă. Autorul consideră că anume intrarea trupelor române 
în Basarabia a condiţionat ruperea de imperiu48, idee dezvoltată pe larg în 
monografia Unirea Basarabiei (preludii, premise, realizări), publicată în 
199849. Ion Ţurcanu consideră că, după 24 ianuarie 1918, liderii basarabeni 
au pledat pentru un stat independent, iar Unirea s-a produs graţie circum-
stanţelor politice create la sfârşitul lunii martie 1918 şi iniţiativei Guvernu-
lui Român.  

Istoricul Gheorghe Negru demonstrează, în baza unor surse inedite, că 
strategia unirii Basarabiei cu România a fost schiţată încă în august-septem-
brie 1917, în cadrul întrunirilor militarilor moldoveni din garnizoana de la 
Odesa, la care au participat numeroşi delegaţi din partea organizaţiilor milita-
re moldoveneşti din sudul Rusiei50. Într-o lucrare monografică, acelaşi autor 
examinează obiectiv evoluţia mişcării naţionale din Basarabia, care a luat 
amploare după 24 ianuarie 191851.

44   Ibidem
45   Istoria Românilor, vol.VII, partea a II-a, De la independenţă la marea unire (1878-1918), 2002, p. 

480-498 
46   I. Ţurcanu, Despre încercările de sinteză a istoriei Moldovei de Răsărit // Cugetul, nr. 3, 2003, p. 12
47   Ibidem, Mirajul independenţei //  Revista de Istorie a Moldovei, nr. 4, p. 3-14 
48   Ibidem
49   Ibidem
50   Gh. Negru, Militarii moldoveni şi unirea Basarabiei cu România // Destin românesc, nr.1, 1999, p. 9-14
51   Ibidem, Ţarismul şi mişcarea naţională din Basarabia, Chişinău, 2000
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Anton Moraru şi Ion Negrei, în lucrarea Anul 1918. Ora astrală a neamului 
românesc 52, analizează, de rând cu unele probleme de ordin general, şi pro-
blema militară. Descriind parţial formarea Comitetului Militar din Chişinău, 
ei susţin că, până la organizarea acestei structuri, “Comitetul militar rusesc 
din Chişinău deţinea […] toată puterea militară şi civilă în Basarabia”53 . To-
tuşi, deoarece în Basarabia domnea anarhia, respectiva structură militară nu 
s-a putut ramifica; autorii descriu în detalii procesul de deşteptare naţională a 
moldovenilor de peste Nistru, Adunarea Naţională de la Tiraspol (convocată 
la 17-18 decembrie 1917), etc.  

Aspecte ale problemei militare au fost prezentate de Anton Moraru şi în 
volumul de sinteză  Istoria Românilor.  Basarabia şi Transnistria. 1812-1993, 
în care acesta analizează modul de formare a comitetelor militare moldove-
neşti la Odesa şi Chişinău54.

În articolul A fost oare instaurată puterea sovietică în Basarabia la sfâr-
şitul anului 1917 - începutul lui 1918, Mihail Bruhis analizează situaţia din 
lunile decembrie 1917 - ianuarie 1918, confirmând că “puterea s-a aflat în 
decurs de câteva zile în mâinile organizaţiilor militare ruseşti”55.  

Lucrările contemporane de specialitate descriu, practic, aceleaşi momente 
ale activităţii comitetelor militare56. Studii valoroase consacrate formării şi 
organizării interne a Republicii Democratice Moldoveneşti semnează şi cer-
cetătorul Valeriu Popovschi. De rând cu problemele de ordin general, autorul 
analizează minuţios şi rolul formaţiunilor militare în procesul de organizare a 
vieţii interne a Republicii Democratice Moldoveneşti, pune în evidenţă rolul 
cohortelor în lupta cu anarhia din provincie, subliniind: “Dispunea Republica 
Moldovenească şi de câteva formaţiuni militare disciplinate…, însă primele 
unităţi naţionale – renumitele  cohorte moldoveneşti – au început a fi create în 
scopul stăvilirii valului de anarhie provocat de unităţile militare ruseşti…”57.

Într-un studiu jubiliar, V. Popovschi şi E. Istrati au descris mai multe mo-
mente importante din istoria luptei pentru libertate şi pentru realizarea idealu-
lui naţional al basarabenilor58.

52   A. Moraru, I. Negrei, Anul 1918 ora astrală a neamului românesc, Chişinău, 1999
53   Ibidem
54   A. Moraru, Istoria Românilor. Basarabia şi Transnistria 1812-1993, Chişinău, 1995
55   M. Bruhis, A fost oare instaurată puterea sovietică în Basarabia la sfârşitul anului 1917 - începutul 

lui 1918? // Patrimoniu, nr. 4, p. 119-141
56   E. Istrati, Activitatea Partidului Progresist Moldovenesc (1917) // Revista de Istorie a Moldovei, nr. 

1-2, 1998, p. 5-17
57   V. Popovschi, Despre Partidul Naţional-Moldovenesc creat în 1917 // Destin românesc, nr. 2, 1994 
58   E. Istrati, V. Popovschi, 77 de ani de la unirea Basarabiei cu România // Cugetul, nr. 1, 1995, p. 24
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Mitru şi Eudochia Ghiţiu au prezentat o caracteristică detaliată a etapelor 
de constituire şi activitate ale Sfatului Ţării 59. Analizând pretenţiile anexi-
oniste ale Ucrainei faţă de Basarabia, înaintate în vara anului 191760, Mitru 
Ghiţiu concluzionează că ele au stimulat constituirea Republicii Democratice 
Moldoveneşti. 

Activitatea Sfatului Ţării a fost analizată detaliat de istoricul Gh. Cojocaru. 
În volumul Sfatul Ţării. Itinerar 61, autorul prezintă etapele de integrare a Basa-
rabiei în cadrul României în perioada 1918-1923, precum şi situaţia internă şi 
externă precară a Republicii Democratice Moldoveneşti în preajma Unirii62.

Probleme generale privind mişcarea naţională din 1917-1918 au fost abor-
date de I. Varta şi D. Dragnev într-un curs universitar, editat în anul 2000.63 

Unii dintre istoricii care în perioada regimului totalitar au studiat anumite 
aspecte generale sau particulare privind evenimentele politice din Basarabia 
anilor 1917-1918, încearcă să promoveze şi acum viziunile istoriografiei so-
vietice referitor la fenomenul militar şi să apere interesele politico-ideolo-
gice ale unor grupuri politice. În acest context se înscrie şi lucrarea Istoria 
Republicii Moldova din cele mai vechi timpuri până în timpurile noastre 
(1997, red. V. Ţaranov), pe care istoricul I. Ţurcanu o consideră “anacronism 
paraistoric”64. Ca titlu şi conţinut, lucrarea repetă abordarea din 1984 a pro-
blemei, autorii blamând, în spiritul istoriografiei sovietice, revoluţia naţională 
şi socială din Basarabia anilor 1917-1918, activitatea politică a Sfatului Ţării 
şi afirmând că Unirea de la 27 martie 1918 a reprezentat un “act oficial al 
anexării” Basarabiei de către România.

Încercând să apere unele interese de grup, unii “istorici” intenţionează să 
demonstreze “continuitatea” în timp a “statalităţii moldoveneşti” şi afirmă că 
Republica Democratică Moldovenească a constituit una din etapele la care 
trebuie să ne referim atunci când discutăm despre statalitatea moldoveneas-
că65. În această categorie de lucrări pot fi incluse monografiile semnate de 
Izeaslav Levit care, promovând din afara hotarelor republicii anumite viziuni 
59   M. Ghiţiu, Basarabia şi pretenţiile teritoriale a Radei Centrale ucrainene (1917-martie 1918) // 

Cugetul, nr. 2, 1992, p. 21
60   E. Ghiţiu, M. Ghiţiu, Sfatul Ţării: etape de constituire şi de activitate // Cugetul, nr. 3, 1998
61   Gh. Cojocaru,  Sfatul Ţării. Itinerar, Chişinău, 1998
62  Ibidem, Integrarea Basarabiei în cadrul României. 1918-1923, Bucureşti, 1997; vezi şi: A. Moraru, 

Unele aspecte privind lupta serviciilor secrete ruseşti împotriva unirii Basarabiei cu România // 
Cugetul, nr. 3, 1998, p. 58-66    

63   D. Dragnev, I. Varta, Istoria modernă a românilor. Curs de lecţii, Chişinău, 2000
64   I. Ţurcanu, Despre activitatea biroului de organizare a Sfatului Ţării // Revista de Istorie a Moldo-

vei, nr. 3-4, Chişinău
65  I. Levit, Mişcarea pentru autonomia Republicii Moldoveneşti (1917), Chişinău, 1997; Idem, Repu-

blica Democratică Moldovenească, Chişinău, 1997
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subiective, a elaborat un rezumat, un fel de expunere cronologică a eveni-
mentelor reflectate de presa vremii, cu scopul de a demonstra că Republica 
Moldova are o statalitate istorică66.

Evenimentele politice din Basarabia anilor 1917-1918 au fost parţial exa-
minate şi de către istorici consacraţi din Occident. Astfel, în lucrarea Ches-
tiunea Basarabiei în istoriografia comunistă 67, istoricul olandez Wilhelms 
Petrus van Meurs a descris evenimentele derulate în Basarabia anilor 1917-
1918, menţionând că istoriografia sovietică moldovenească şi cea română din 
perioada comunistă au avut o funcţie mai mult politică şi au încercat să legiti-
meze regimul politic existent, întemeiat pe mituri istorice, precum “prietenia 
popoarelor” etc. Evenimentele din Basarabia au fost examinate şi de Dennis 
Deletant, Catherine Durandin, Alain Ruze etc.68 

În anul 2002, la Chişinău a fost publicată lucrarea Moldovenii. România, 
Rusia şi politica culturală, semnată de Charles King. Cartea conţine un com-
partiment special, Sfatul Ţării şi unirea cu România, din care desprindem că 
“prezenţa trupelor româneşti a sporit, fără îndoială, puterea acelor grupuri, 
care priveau spre România cu speranţa de a scăpa de triplul pericol al bolşe-
vismului, expansionismului ucrainean şi anarhiei politice”.69

Suportul factologic al studiului pe care îl propunem atenţiei Dvs. îl con-
stituie documentele din Arhiva Naţională a Republicii Moldova şi din Arhiva 
Organizaţiilor Social-Politice; acte inedite, hotărâri ale unor societăţi ce au 
activat în Basarabia în perioada 1917-1918 şi ale unor structuri administra-
tive şi de stat; memorii, documente informative militare etc.; materiale din 
presa periodică; publicaţii editoriale; relatări ale unor martori oculari, etc. Au 
fost utilizate şi materialele incluse în Fondul nr. 727 al Arhivei Naţionale a 
Republicii Moldova, Sfatul Ţării, care întrunesc peste 100 dosare, inclusiv 
procesele-verbale ale şedinţelor Comitetului Central Moldovenesc al osta-
şilor basarabeni, ordinele pe armată, scrisori, telegrame, documente privind 
formarea şi activitatea comitetelor ostăşeşti în Imperiul Rus şi pe Frontul Ro-
mân; materialele incluse în Dosarul nr. 108, care conţin date privitor la pro-
cesul de formare a contingentului unităţilor militare moldoveneşti (ordinele 
Directorului General pe Probleme Militare şi Maritime); materialele incluse 
în Dosarele nr. nr. 23, 24, 34, care conţin documente referitoare la dezastrul 
provocat de trupele bolşevice în Basarabia; materialele incluse în Fondul nr. 

66  Ibidem, p. 32-53
67  Wilhelms Petrus Van Meurs, Chestiunea Basarabiei în istoriografia comunistă, Chişinău, 1996
68  C. Duraadin, Histoire de la nation roumaine. Bruxelles, 1918; A. Ruze, La Moldova entre la Rou-

manie et la Russie, Paris, 1997
69  King Charles, Moldovenii, România, Rusia şi politica culturală, Chişinău, 2002, p. 33
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919, Consiliul Directorilor Generali, al Sfatului Tării, al Sovietului Miniştri-
lor al Republicii Populare Moldoveneşti (1917-martie 1918), care înglobează 
registrele cu deciziile Consiliului Directorilor Generali; materialele incluse în 
Dosarul nr. 2, care vizează anarhia declanşată de bolşevici în teritoriu.

Chiar dacă, până la etapa actuală, unele aspecte ale temei analizate de noi 
au fost abordate parţial de un număr limitat de autori, oportunitatea unei lu-
crări, care să evoce implicarea militarilor basarabeni în mişcarea naţională 
din anii 1917-1918, este evidentă, ca, de altfel, şi necesitatea efectuării unor 
investigaţii detaliate.
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Dimitrie Bogos, student militar
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RECRUTAREA şI MOBILIZAREA 
MILITARĂ îN BASARABIA 

Una din cauzele ce au condus la pierderea totală a autonomiei Basarabiei 
în anii ‘70 ai sec.  XIX o reprezintă recrutarea basarabenilor în armata activă 
a Imperiului Rus.

Legile şi documentele oficiale ruse, ucazurile ţarului emise până la mo-
mentul respectiv, referitoare la recrutarea obligatorie, conţineau şi următoarea 
specificare: “cu excepţia populaţiei din Basarabia”1.

Afirmaţia nu-i viza şi pe reprezentanţii boierimii basarabene. Conform 
unei legi din 10 martie 1847, boierii basarabeni au fost egalaţi în drepturi cu 
nobilii ruşi şi li s-a acordat privilegiul de a ocupa funcţii militare în aparatul 
de stat. Mazilii şi ruptaşii fuseseră şi ei echivalaţi în drepturi cu mica nobilime 
rusă2. În cazul în care intrau în serviciu, copiii boierilor îşi păstrau şi ei dreptul 
de dvorean. Cei neangajaţi în slujbă erau trecuţi în categoria mazililor (cate-
gorie considerată de clasa a treia) şi numiţi cinovnici în rezervă.3 Boierii de 
orice naţionalitate, cu excepţia etnicilor evrei şi ţigani, aveau dreptul să ocupe 
funcţii de stat şi funcţii militare4.

Nerecrutarea pentru un termen nelimitat a basarabenilor era stipulată în 
rescriptul din 23 august 1813, dat de ţar5 şi expediat în anul 1816 mitropo-
litului Basarabiei, Gavriil Bănulescu Bodoni6. Iar în anul 1818, se adoptase 
chiar o lege, în baza căreia unităţile interne din Basarabia (de rând cu cele din 
alte regiuni) să fie completate cu elemente inapte pentru serviciul militar (re-
prezentanţi ai păturilor de jos) din alte unităţi ale altor gubernii. De exemplu, 
Batalionul Kişinevski urma să fie completat cu “inapţii pentru serviciul mili-
1   Arhiva Naţională a Republicii Moldova, fond 2, inv. 1, dos. 7426 (1-228), f. 7
2   Ciachir, N. Basarabia sub stăpânirea ţaristă. 1812-1917, p. 31
3   Zelenciuc, B. Naselenie Besarabii i Pridnestrovie v XIX v. Chişinău, 1979, p. 144
4   Polnoe Sobranie Zakonov Rosiiskoi Imperii vol.XXXV,1818, ediţia1830, legea 27 357 din 29 aprilie, p.231
5   Bessarabia, istoricescoie opisanie. Posmertnîi vîpusk istoriceskih izdanii P. N. Batiuşkova, Sankt-
Petersburg, 1892, p. 150
6   Ibidem, p. 138
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tar” din Armata a II-a din Podolia etc.,7 iar unităţile de delicvenţi militari – cu 
infractori, “malovajnîe pristupniki” şi „brodeagi” [vagabonzi] şi trimise apoi 
în guberniile Novorusia şi Basarabia8. Deci, pe cale legitimă, se permitea ca 
în Basarabia să se aducă elemente criminale din alte regiuni ale imperiului.

Conform rescriptului ţarului, basarabenii fuseseră scutiţi de serviciul mili-
tar, nu însă şi de participare în serviciile de pază a hotarului. 

Legea cu privire la scutirea de recrutare în armata activă a ţarului a fost va-
labilă pentru basarabeni până la 1 ianuarie 1874, când a intrat în vigoare noua 
reformă militară rusă. Noile regulamente prevedeau serviciul militar obliga-
toriu pentru toţi bărbaţii din Imperiul Rus, indiferent de poziţia lor socială9.

Vechiul sistem de recrutare, orga-
nizat pe principiul tragerii la sorţi, în 
baza căruia se determina soarta fiecă-
rui bărbat apt de serviciu militar şi a 
fiecărui voluntar, continua să fie sus-
ţinut de boierii conservatori, aceştia 
insistând ca toate corpurile de ofiţeri 
să fie constituite, în mod exclusiv, din 
nobili10. Sistemul vechi a fost, totuşi, 
înlocuit cu un altul. Noua recrutare nu 
prevedea dreptul la răscumpărare con-
tra bani, rolul ei progresist constând 
în faptul că „ ...în ofiţerime pătrund 
şi elemente nobile, deschizând calea 
unora la perspectivă”11. Noul act legis-
lativ a fost introdus în circuitul militar 
de către generalul Miliutin, considerat 
de contemporani adept al iacobinilor.

După cum am mai menţionat, ser-
viciul militar obligatoriu a fost intro-
dus în Basarabia în anul 1874, peri-
oadă în care (1871-1879) Basarabia 
era condusă de guvernatorul rus Ni-
kolai Ignatievici Şebeko. Or, anume 

7   Polnoe Sobranie Zakonov Rossiiskoi Imperii, vol. XXXV, 1818, ediţia1830, legea 27 398 din 28 iunie, p.284
8   Ibidem, vol. VI, secţia 1, 1831, nr. 4772, ediţia 1832, p. 783
9   Ustav o voinskoi povinosti, 1-go ianvarea 1874 g. Viatca, 1874, Biblioteca A.N.R.M., inv. 7786, p. 25
10   Ciachir, N. Basarabia sub stăpânirea ţaristă. 1812-1917. Bucureşti 1992, p. 54
11   Ibidem

Nicolai şEBEkO
Guvernator militar al Basarabiei 
(1871-1879)
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atunci provincia îşi pierduse aproape în întregime autonomia, transformându-
se într-o adevărată gubernie rusească. 

Basarabenii începuseră să fie recrutaţi pentru înrolarea în armata perma-
nentă şi în unităţile miliţiei populare. Valabilă pentru recrutare se stabilise 
vârsta de 20 de ani. Recrutarea se efectua în perioada 1 noiembrie-15 decem-
brie a fiecărui an. 

 Toate persoanele de sex masculin rămase în afara serviciului militar activ, 
dar apte să poarte arma, erau incluse în detaşamentele miliţiei populare. Vâr-
sta de până la 40 de ani era considerată drept potrivită pentru recrutare. Până 
şi persoanele revenite din serviciul activ, dar care încă nu depăşiseră vârsta 
nominalizată nu erau scutite de serviciul în cadrul miliţiei populare12. Din 
1874, sistemul de recrutare din Basarabia se identificase cu sistemul de recru-
tare din alte gubernii ruseşti. Populaţia autohtonă, recrutată pentru serviciul 
militar, era practic forţată să înveţe limba rusă13. Toţi tinerii care împlineau 
vârsta de 16 ani erau introduşi în evidenţa militară, urmând ca, nu mai târziu 
de 31 decembrie a anului în care împlineau 20 de ani, să ridice certificatul de 
recrut şi detaşare către sectorul de recrutare. Fără acest document, tinerii nu 
se puteau angaja la lucru şi nu se puteau căsători14. Basarabenii continuaseră a 
fi recrutaţi cu regularitate pentru serviciul activ în armata ţaristă până în anul 
1917, când teritoriul dintre Prut şi Nistru s-a separat de Imperiul Rus. 

Datele statistice selective, pe care le propunem, relevă doar unele aspecte 
ale problemei, tema fiind descrisă pentru un viitor studiu amplu al cercetători-
lor noştri. Din ele desprindem, că în anul 1881, în Basarabia fuseseră recrutaţi 
2.035 oameni15. Graficul privind repartizarea lor, cu specificarea criteriilor de 
repartizare, era aprobat de ţar şi se respecta cu stricteţe. Conform instrucţiunii 
circulare nr. 180 din 1889 a statului-major rus, recruţii din Basarabia aveau 
să fie distribuiţi în unităţile de infanterie, în unităţile de grăniceri şi în cele de 
pază carantinală de către şefii militari din ţinut.

În 1903, în armata activă rusă fuseseră încorporate 5.816 persoane origina-
re din Basarbia, în listă nefiind incluşi bolnavii, tinerii trimişi la tratament, cei 
înrolaţi în gărzile populare, precum şi persoanele care-şi continuau studiile. 
Căsătoria nu constituia un motiv de scutire de recrutare16.

În aceşti ani, majoritatea recruţilor din Basarabia fuseseră distribuiţi în 
unităţile de infanterie şi în cele de grăniceri (paza carantinală)17.
12   Ustav o voinskoi povinosti, 1-go ianvarea 1874 g., p.12
13   Popa-Lisseanu, L., Basarabia. Privire istorică. Bucureşti 1924, p.18
14   Ustav o voinskoi povinosti, 1-go ianvarea 1874 g., p. 41
15   Vestnik besarabscogo zemstva, 1881, nr.7-8, p. 12
16    Ibidem, f. 316
17   Ibidem, f. 306.
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Recrutarea preconizată în Basarabia pentru anul 190318

Modul de recrutare şi numărul de persoane recrutate nu se deosebea, prac-
tic, de la an la an. Un fel de noutate a prezentat-o cererea expediată de către 
Guvernatorul Basarabiei, în ianuarie 1908, Direcţiei Militare din cadrul Minis-
terului de Interne, prin care se solicita Comandamentului Districtului Militar 
Odessa să schimbe locurile de mobilizare şi de primire a cailor de la hotarul cu 
România, motivându-se că ele pot fi ocupate de duşman chiar din primele zile 
de război. Se indicau şi localităţile unde acestea ar putea fi transferate: la Bol-
grad, Bender şi Akerman – cel din Ismail; la Otaci (Soroca) – cel din Hotin; la 
Rezina şi la staţia Râbniţa – cel din Bălţi; la Chişinău – cel din Orhei.19

Militar, Basarabia era ataşată circumscripţiilor de la Kiev (jud. Hotin) şi de 
la Odessa (restul judeţelor).20

Conform datelor prezentate de cercetătorul Petru Cazacu, în 1909, în Ba-
sarabia fuseseră chemaţi la recrutare 20.157 creştini şi 2.494 evrei, în total 
22.651 persoane; dintre ele au fost recrutate doar 7.923, restul fiind trecute 
în rezervă, respine ca inapte, amânate, sau trimise la o nouă cercetare. Sta-
tisticile militare ruseşti fac distincţie doar între evrei şi creştini21. Numărul 
de recruţi prezentaţi pentru încorporare era mult mai mare decât necesităţile 
18   Ibidem, f. 254-276.
19   Ibidem, fond 403, inv. 1, dos.22 partea3, f.1
20   Cazacu, P. Moldova dintre Prut şi Nistru. 1812-1918. Iaşi, p. 99; Ciachir, N. Basarabia sub stăpâ-
nirea ţaristă. 1812-1917.  Bucureşti 1992, p. 81
21   Ibidem, p. 81-82
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armatei. Din această cauză se ofereau 
destul de multe scutiri22.

Populaţia băştinaşă majoritară – 
moldovenii (românii) – era înregis-
trată în listele de recrutare alături de 
velicoruşi, maloruşi, bieloruşi, evrei, 
musulmani ca “procie hrestiane”(alţi 
creştini), fără a fi specificaţi cumva în 
acest şir al conaţionalilor23.

Moldovenii erau specificaţi doar la 
capitolul populaţie neştiutoare de car-
te, estimându-se că din 5.164 recruţi 
neştiutori de carte, 4.082 sunt moldo-
veni, pe al doilea loc plasându-se ma-
loruşii, apoi bulgarii şi evreii, cu câte 
850 persoane. Aceste cifre relevau mai 
curând nivelul de cunoaştere a limbii 
ruse decât cel cu privire la studii24.

Un an mai târziu, în 1910, în listele 
recruţilor figurau deja 22.521 persoane, 
în serviciul militar activ fiind încorpo-
raţi 8.704 oameni, inclusiv 925 evrei.   

  La sfârşitului primului deceniu al sec. XX, populaţia Basarabiei se con-
frunta cu probleme sociale grave: reformele declanşate de statul rus nu au 
fost duse la bun sfârşit. Reforma militară a cuprins toate domeniile militare, 
inclusiv mobilizarea în caz de conflict armat. Mobilizarea în armata ţaristă se 
realiza după modelul german, având, totuşi, şi un specific politic, economic, 
naţional propriu. Conform regulamentului de recrutare, persoanele care nu se 
prezentau la punctele de mobilizare erau date în urmărire25.

Începând cu anul 1913, recrutul se considera intrat în drepturi din momen-
tul în care trecea sub întreţinerea statului, nu din clipa în care sosea în unita-
te26. Ministrul rus de interne a emis în acel an o circulară, pe care o expediase 
Guvernatorului Basarabiei, solicitând ca recruţii să fie testaţi şi la capitolul 
pericol politic. Persoanele ce urmau să-şi satisfacă serviciul în unităţile de eli-

22   Ibidem, p. 100
23   ANRM, f. 403, inv. 1, dos. 46, f. 41
24   Ibidem, f. 248
25   Ibidem, dos.6, f. 132.
26   Ibidem, f. 126. 

Dimitrie MARC

Născut la Ciuciulea, jud. Bălţi. Par-
ticipant la războiul ruso-japonez (1904),  
marinar pe crucişătorul Vareag.



27

tă ale armatei ruse trebuiau supuse unui control asiduu: pe lângă aptitudinile 
fizice, trebuiau să le fie testate şi calităţile sociale şi sentimentele naţionale. 
Lista celor ce urmau să fie distribuiţi în unităţile de elită se expedia procuratu-
rii, aceasta trebuind să verifice dacă respectivii nu au avut antecedente penale 
sau politice. La rândul lor, procuratura şi structurile administrative urmau să 
prezinte listele celor cu probleme penale. 

O adevărată tragedie pentru populaţia Basarabiei a reprezentat-o începutul 
Primului Război Mondial. În afară de faptul că în ţinut erau încartiruite uni-
tăţile militare şi că, practic, aici se afla permanent linia frontului, problema 
mobilizării oamenilor şi transportului devenise una gravă.

La 15 iunie 1914, tuturor inspectorilor din Basarabia li s-au expediat tele-
grame, prin care li se cerea să pregătească pentru mobilizare instituţiile publi-
ce, să mobilizeze funcţionarii responsabili şi să distribuie spaţii suplimentare 
pentru activitatea comisiilor medicale militare27. 

Printr-un alt ordin, se cerea ca toate automobilele, unităţile de transport, 
împreună cu toate piesele de schimb, să fie predate la punctele de colectare. 
Mijloacele de transport erau supuse unui control tehnic special, o comisie abi-
litată stabilind mărimea compensaţiei pe care urma s-o primească proprieta-
rul. În cazul în care se ascundeau piesele de schimb, făptaşul urma să plăteas-
că o sumă de două ori mai mare decât costul acestora; în cazul în care maşina 
se defecta sau se tăinuia în mod intenţionat, proprietarul era închis pentru un 
termen de la 8 luni până la 2 ani. La 5 august 1914, fuseseră deja definitivate 
listele tuturor proprietarilor de mijloace de transport. În liste erau introduşi şi 
proprietarii de cai. Caii mobilizaţi erau selectaţi după vârstă, între 4-15 ani, şi 
urmau să fie aduşi la punctele de colectare împreună cu o căruţă. 

Procesul de mobilizare se desfăşura sub strictul control al poliţiei, aceasta 
verificând secţiile de mobilizare şi modul de desfăşurare a mobilizării de către 
comisia medicală.

 La 20 noiembrie 1914 începuse mobilizarea rezerviştilor din grupa I, năs-
cuţi în anii 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913. Telegrame privind 
desfăşurarea acestei campanii se expediaseră tuturor inspectorilor militari din 
gubernie şi tuturor secţiilor de poliţie. Recrutului i se rezervau 3 zile în care 
să-şi încheie treburile casnice şi să se prezinte la punctul de recrutare28. Se 
organizase o comisie medicală gubernială superioară, care trebuia să decidă 
dacă recrutul este sau nu apt pentru serviciul militar29. 

27   Ibidem, f. 73-74.
28   Ibidem, f. 120
29   Ibidem, f. 121
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Procesul de mobilizare a continuat şi în anul 1915. Secţiile de poliţie din 
judeţele Basarabiei primiseră ordine şi cu privire la mobilizarea rezerviştilor 
născuţi în anul 1900. Fiecare rezervist trebuia să aibă asupra sa carnetul de 
rezervist; cei care nu dispuneau de el urmau să se prezinte la secţiile de poliţie 
pentru a-l ridica.

În paralel cu recrutarea şi mobilizarea tehnicii şi a animalelor s-a iniţiat şi 
campania de achiziţionare a pâinii pentru necesităţile armatei, fapt ce a de-
clanşat speculaţiile şi a favorizat apariţia foametei. 

Primăria din jud. Chişinău estimase că mobilizarea masivă a bărbaţilor, 
potenţialii întreţinători ai familiei, a făcut ca în sate să rămână numai copii, 
femei şi oameni bolnavi, inapţi să prelucreze pământul. Acest fapt a redus 
considerabil suprafeţele terenurilor prelucrate şi a creat în Basarabia o situaţie 
catastrofală30.
30    Бессарабская жизнь, 4 decembrie 1914, p. 2                                    



29

Tot în această perioadă, Societatea de căi ferate din Podolsk a demarat lu-
crările de construcţie a liniilor de căi ferate ce legau Basarabia cu Cameniţa şi 
Podolsk-Larga Această acţiune a necesitat mobilizarea unui număr enorm de 
ţărani, obligaţi să munciască fără zile de odihnă. Şantierele se aflau sub stricta 
supraveghere a unităţilor militare.

O situaţie similară se crease şi pe şantierele căii ferate Bender-Ungheni. 
Condiţiile  mizerabile şi insuficienţa de hrană au condus la evadarea în masă 
a celor antrenaţi în această muncă. Neputând suporta opresiunile oamenii pă-
răseau locul de muncă. Dar erau prinşi, torturaţi de poliţie (s-au înregistrat 
şi cazuri de deces din cauza condiţiilor mizerabile şi batjocurii), readuşi pe 
şantiere şi forţaţi să muncească.

Populaţia civilă era obligată să participe şi la construirea fortificaţiilor mi-
litare, lucru de asemenea controlat de poliţie. În perioada aprilie 1915-februa-
rie 1916 la aceste lucrări au fost trimişi 123.000 oameni şi 15.000 căruţe, iar 
în martie 1916 –100.000 oameni. 

Nobilii basarabeni erau eliberaţi de mobilizare. Ţăranii, în schimb, erau 
grupaţi în echipe de constructori şi duşi sub escortă pe front. Şeful echipei de 
construcţie nr. 6 din Bulboaca informa, la 13 mai 1916, despre faptul că din 
grupul de 525 de oameni pe care îl conducea, 121 erau bolnavi, iar printre cei 
sănătoşi se numărau şi mulţi bătrâni trecuţi de vârsta de 70 de ani,  şi copii 
minori – mai mici de 12 ani, impuşi să muncească de la ora 5ºº până la 19ºº, 
în condiţii extrem de dificile, fără hrană caldă şi cu o raţie foarte mică de 
pâine. De situaţii similare aminteşte şi generalul Novikov, şeful lucrărilor de 
fortificare din Bălţi care, la 15 februarie 1916 expediase o telegramă-raport 
superiorilor săi31.

Basarabenilor mobilizaţi la construirea fortificaţiilor militare nu li se plătea 
nici puţinul prevăzut de lege,32 în schimb evadarea de pe şantier era amendată cu 
3.000 ruble sau cu 3 luni de închisoare, dacă fugarul nu reuşea să achite suma in-
dicată. Dacă o persoană încerca să evadeze de 2 sau 3 ori, era exilată în Siberia. 

Cercetătorul Nicolae Ciachir susţine că situaţia grea din armata ţaristă fă-
cea ca moldovenii să evadeze nu numai de pe şantierele de construcţie, dar 
şi de pe front. În ianuarie 1916, din Batalionul 42 Infanterie, staţionat în Ti-
ghina, au dezertat 92 basarabeni. Soldaţii Regimentului 12 Puşcaşi, staţionat 
în Cetatea Albă, au refuzat în genere să plece pe front. Cu toate acestea, în 
timpul Primului Război Mondial, susţine Ciachir, pe cele două fronturi au 
fost trimişi să lupte 300.000 moldoveni.

31   Revoliuţionnoe dvijenie v 1917 g. I ustanovlenie sovetscoi vlasti v Moldavii. Chişinău 1964. p.51
32   ANRM, f. 18560, inv.1, dos. 40, f.151
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Condiţiile mizerabile în care erau forţaţi să lucreze muncitorii au condus la 
declanşarea epidemiei de holeră, pe care autorităţile nu au reuşit s-o stopeze33.

Mobilizarea desfăşurată între anii 1914-1916 în Basarabia a condus la distru-
gerea majoră a economiei ţinutului, a exploatat la limită populaţia băştinaşă şi a 
epuizat resursele materiale, contribuind la declanşarea foametei şi haosului.

Recrutarea şi mobilizarea basarabenilor pe parcursul sec. XIX – începutul sec. 
XX este o temă ce merită studiată într-o lucrare de viitor. Separat, problema nu a fost 
abordată în nici un studiu de proporţii chiar dacă reprezintă o pagină ce merită inclu-
să în şirul lung de file tragice ale istoriei populaţiei stabilite între Prut şi Nistru.

  

33   ANRM, f. 2004, inv. 2, dos. 403, f. 23
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Deznaţionalizarea masivă, adversităţile interne, divizarea din societatea ţaris-
tă, asuprirea acerbă a popoarelor din Imperiu au condiţionat, în timpul Primului 
Război Mondial, crearea haosului şi anarhiei pe întreg teritoriul Rusiei ţariste. 

Această situaţie a condus la nemulţumiri în rândul etniilor neruse şi, în  
acelaşi timp, a amplificat tendinţa spre eliberarea lor naţională. Mişcarea na-
ţională s-a manifestat cu cea mai mare amploare după 2 martie 1917, odată cu 
abdicarea de la tron a ţarului Nikolai al II-lea.

Integrându-se în aceste tendinţe generale, românii din Basarabia au lansat 
şi ei o serie de apeluri la unirea tuturor forţelor democratice din ţinut şi din 
afara graniţelor lui. Din a doua jumătate a lunii martie 1917, la Chişinău s-au 
organizat manifestaţii cu caracter social. O parte dintre basarabeni s-au con-
stituit în cercuri, comitete, mişcări naţionale1. În paralel, au fost create şi so-
cietăţi antimoldoveneşti, majoritatea întrunind persoane de alte naţionalităţi, 
în special ostaşi ruşi, care nu aveau nimic comun nici cu acest teritoriu, nici 
cu idealurile naţionale ale populaţiei băştinaşe.

Războiul, haosul din societatea rusă, situaţia politică de după revoluţia 
din februarie i-au aruncat pe soldaţii basarabeni în vâltoarea evenimentelor 
revoluţionare. Implicaţi activ în viaţa socială şi apropiaţi de idealurile ţără-
neşti, soldaţii credeau că revoluţia va aduce schimbări şi propuneau o serie de 
revendicări, în special referitor la problema agrară.

În Basarabia, starea de dezorganizare era condiţionată, în primul rând, de 
apropierea frontului, linia căruia trecea рe teritoriul ei, având o lungime de 
205 verste. Aproximativ a treia parte (30%) din efectivul armatei active a im-
periului era dislocată în Basarabia şi în imediata ei apropiere. În septembrie 
1917, unităţile ruse de ре front numărau 1,5 mln. soldaţi, precum şi 400.000 
civili încadraţi în instituţiile care asigurau frontul2.
1   Şt. Ciobanu, Cultura Basarabiei. Chişinău, 1993, p. 27
2 Мировая воина в цифрах. Moscova, 1934, p. 14

ANARhIA  DIN BASARABIA
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Unităţile ruseşti care se retrăgeau de pe front, militarii din unităţile ce sta-
ţionau în Basarabia, dezertorii au transformat teritoriul Basarabiei într-un tea-
tru de omoruri şi jafuri, pe care istoriografia sovietică le interpreta ca acţiuni 
revoluţionare3. 

 În unele localităţi rurale, numărul ostaşilor îl depăşea cu mult pe cel al po-
pulaţiilor autohtone4. Aici, soldaţii îşi manifestau autoritatea prin intimidări, 
jafuri şi violuri generalizate. Situaţia s-a menţinut pe tot parcursul Primului 
Război Mondial, atingând apogeul odată cu declanşarea revoluţiei burgheze 
din februarie. 

Populaţia locală era foarte îngrijorată din cauza demobilizării în masă a 
efectivelor unităţilor ruseşti, ce urma să se producă la sfârşitul războiului. 
Trenurile erau insuficiente pentru transportarea numărului enorm de soldaţi 
şi, de aceea, o parte din ei se întorceau la baştină cu alte mijloace de trans-
port sau chiar pe jos. Unii o făceau în mod intenţionat, sperând că în drumul 
lor prin Basarabia vor găsi vin şi femei. De aceea, pentru asociaţiile naţio-
nale ale moldovenilor era important ca acest torent de oameni să fie dirijat 
şi orientat într-o direcţie concretă, să nu staţioneze şi să nu hoinărească pe 
teritoriul ţinutului. 

Ideea revoluţionară a echităţii sociale a influenţat negativ armata, submi-
nând autoritatea ofiţerilor, reducând disciplina şi majorând numărul cazurilor 
de nesupunere şi de neascultare din partea soldaţilor. Deşi comitetele militare 
nou-organizate au avut un rol important în mişcarea naţională, ele au repre-
zentat şi o veritabilă catastrofă pentru armată, oferind o alternativă la subor-
donarea strict ierarhică: soldaţii implicaţi în aceste comitete refuzau deseori 
să se supună superiorilor lor direcţi.

Faptele ce reflectă haosul provocat în acest spaţiu în anul 1917, exprimă 
convingător gravitatea situaţiei create de mişcarea revoluţionară din Rusia, 
îndeosebi de acţiunile şi ideile bolşevice. Cele mai multe fărădelegi le co-
miteau soldaţii din unităţile militare ruseşti, care se întorceau sau plecau ре 
front. La 7 martie 1917, adjunctul şefului Direcţiei de Jandarmi din Basarabia 
raporta că autorităţile române din Fălciu au o atitudine duşmănoasă faţă de 
unele unităţi ruse, din cauza furturilor comise de efectivul acestora în timp ce 
se retrăgeau de ре poziţii. Animalele furate erau comercializate în Basarabia. 
Pentru a contracara aceste acţiuni, comisarul Basarabiei a emis o dispoziţie, 
prin care interzicea populaţiei să cumpere bunurile materiale furate5. 

3 A.N.R.M., fond 297, inventar 1, dosar 464, f. 105
4 Свободная Бесарабия, 9 iulie, 1917
5   A. N. R. M., fond 297, inventar 1, dosar 464, f. 105
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Într-un raport al plutonierului basarabean Cujbă, care îşi satisfăcea servi-
ciul militar în Regimentul 46 Infanterie al armatei ruse, prezentat Tribunalu-
lui Militar, se menţiona că, la 6 iunie 1917, spre seară, trenul ce transporta 
ostaşii regimentului din care făcea parte a staţionat în gara Şoldăneşti. În acea 
noapte au şi început dezordinile. După ce au prădat casa preotului şi biserica 
din apropierea gării, militarii s-au deplasat la trei verste de această localitate, 
la Râbniţa, unde exista o întreprindere de producere a zahărului, la care lucrau 
circa 300-400 femei. Ajunşi aici, ei au început să violeze femeile, trei din care 
au şi murit. La 7 iunie 1917 aceştia au prădat şi satul Cuhureşti, apoi, urcând 
în căruţe, au pornit spre Orhei, săvârşind furturi în toate localităţile prin care 
treceau, devastând beciurile ţăranilor în căutare de băuturi alcoolice. Au ajuns 
la Orhei peste trei zile. Aici organizatorii dezordinilor au fost arestaţi, unii 
dintre ei, drept pedeapsă, fiind trimişi înapoi pe front6.

Din procesul-verbal întocmit de Comisia pentru Cercetarea Dezordinilor 
din Basarabia aflăm că la 9 iunie, dinspre Chişinău, au mai venit câteva com-
panii ruseşti, efectivul cărora s-a alăturat bandiţilor. Populaţia neajutorată a 
cerut să fie aduşi în ajutor cazacii7. 

Istoriografia sovietică trata această fărădelege ca acţiune revoluţionară a 
ostaşilor ruşi: se susţinea că la 9 iunie Regimentul 21 a refuzat, în semn de 
protest, să plece pe front. Subliniem că şi înainte de 6 iunie 12 batalioane 
aflate în gara Şoldăneşti (circa 3.000 soldaţi) au refuzat să plece pe front şi să 
ocupe poziţiile de luptă.8 Istoriografia comunistă a salutat aceste fărădelegi, 
prezentând acţiunile soldaţilor ca şi faptă revoluţionară. 

Comitetul Militarilor Moldoveni de la Odesa l-a delegat pe plutonierul 
Matveev spre a lua măsuri pentru încetarea şi cercetarea evenimentelor men-
ţionate. Ajuns la Chişinău, acesta s-a adresat organizaţiilor militare locale 
şi şefului garnizoanei pentru a institui o comisie comună din reprezentanţii 
acestor uniuni şi cei ai procuraturii de sector.

Ordinea în Orhei a fost restabilită cu ajutorul unui detaşament de 100 de 
cazaci din Regimentul Rusesc Usurisk devotat guvernului Kerenski. Cu toate 
acestea, nelegiuirile nu au încetat, din cauza dezertării în masă a soldaţilor. La 
10 iunie ре piaţa din Chişinău cu steagurile şi muzica Regimentului 5 Rezer-
vă s-au prezentat numai ofiţerii9.

6   Ibidem, fond 727, inventar 2, dosar 13, f. 8-9
7   Şt. Ciobanu, Unirea Basarabiei. Chişinău, 1993. p. 212
8  Революционное движение в 1917 году и установление советской власти в Молдавии.  Chişinău, 
1964, p. 229
9  Ibidem, p. 213
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Un act de vandalism s-a produs 
la Chişinău în luna august. În isto-
riografie se subliniază caracterul lui 
antinaţional10. Jertfa acestui incident 
a devenit Simion Murafa, unul din 
marii militanţi pentru ideea naţio-
nală. La 19 august, câţiva soldaţi au 
rupt sârma ghimpată de la vila moşi-
erului Capetanopolo şi au început să 
scandeze lozinci sociale. Acestora li 
s-au asociat şi alte grupuri de 20-30 
de soldaţi11. La vila lui Hodorogea, 
unde avea loc o petrecere, soldaţii 
s-au aruncat asupra celor prezenţi 
cu strigăte de “bate-i pe burjui” (bei 
burjuiev). După ce a fost omorât Se-
mion Murafa, soldaţii, cu strigăte de 
“ura”, l-au doborât pe Hodorogea cu 
patul armelor12.

Evocând momentul tragic al morţii 
lui S. Murafa şi A. Hodorogea, procu-
rorul judecătoriei din Chişinău comu-
nica şefului statului major al districtu-
lui militar Odesa că soldaţii au comis 
acele fapte din întâmplare, nu inten-
ţionat, şi că acţiunile lor nu au nicio 
conotaţie naţională. 

Ideologia bolşevică pătrundea în satele din Basarabia, provocând con-
flicte între proprietarii de pământ şi ţărani. Prădăciunile frecvente îngri-
jorau populaţia locală, îndeosebi pe ţărani, deoarece urma să înceapă 
recoltarea cerealelor. Basarabia era principalul furnizor de grâne pentru 
armata rusă de pe front şi, în această situaţie, risca să rămână ea însăşi 
fără pâine. 

Membrii Comitetului Central Moldovenesc au încercat să prevină dezas-
trul din mai multe localităţi ale Basarabiei. Un adevărat măcel a fost atestat 

10  Ibidem
11  A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 17, f. 66
12  Dm. Bogos, La răspântie. Moldova de la Nistru. 1917-1918. Chişinău, 1998. p. 133

Semion MuRafa (1887-1917)

Născut la Cotiujenii Mari, jud. So-
roca. Unul din organizatorii societă-
ţii studenţeşti Deşteptarea în or. Kiev. 
Fondator al revistei Cuvânt Moldove-
nesc.Ca militar este mobilizat pe frontul 
român. Asasinat la 20 august  1917.
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în satul Micleşti, jud. Orhei, soldat cu pierderi economice şi jertfe omeneşti13. 
Un pogrom de proporţii se pregătea рentru data de 8 octombrie 1917 în satul 
Ciuciuleni, jud. Chişinău. Îngrijoraţi, locuitorii au solicitat ajutor militar de la 
comisarul Basarabiei, menţionând că aici au loc sistematic acte de vandalism 
şi omoruri14. Acţiuni de acelaşi gen s-au înregistrat şi în localităţile Isacova, 
Orhei, Horjeşti, Leova etc15. La începutul lunii decembrie, soldaţi, împreună 
cu unii locuitori din Călăraşi, au prădat mai multe gospodării ale ţăranilor 
înstăriţi şi conace boiereşti, furând şi vărsând vinul şi alte produse.16

Conducerea armatei ruse din teri-
toriu se făcea vinovată de menţinerea 
haosului în gubernie. Mai mult decât 
atât, ea considera că încercările mem-
brilor Comitetului Ostăşesc al Mol-
dovenilor de a stopa anarhia erau cele 
care provocau dezordinia. De exem-
plu, comisarul gubernial Vladimir 
Cristi menţiona că, la 23 octombrie 
1917, a primit de la generalul Kul-
jinski, şeful pazei Armatei a VIII-a, o 
telegramă prin care acesta îl informa 
că la Soroca activează reprezentanţii 
Comitetului Moldovenesc, care nu se 
supun ordinelor armatei ruse, şi cerea 
retragerea acestora. La rândul său, 
Vladimir Cristi a cerut ca unitatea 
militară din Soroca să treacă imediat 
în supunerea Comisarului gubernial, 
susţinând că soldaţii provoacă în judeţ 
dezordine17.

Haosul s-a extins mai ales după 
conflictul militar intern din Rusia, 
între bolşevicii care sperau să vină la 
putere şi forţele care se împotriveau 
instaurării puterii bolşevice în impe-

13  Ibidem, dosar 1, f. 125
14   Ibidem, dosar 30, f. 114
15 Ibidem, fond 919, inventar 2, dosar 2, f. 200
16 Ibidem, f. 199
17   Ibidem, partea  II, f. 237

Vladimir CRISTI (1880-1956)

Născut la Teleşeu, jud. Orhei.  
În 1917 guvernul Kerenski îl numeşte 
Guvernator în Basarabia. Ministru de 
interne al Republicii Moldoveneşti.
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riu, şi s-a înteţit îndeosebi după rebeliunea armată de la Petersburg din oc-
tombrie 1917. Bolşevicii intenţionau să-şi extindă influenţa politică asupra 
întregului teritoriu al fostului Imperiu Rus. 

Lupta politică din imperiu influenţa nefavorabil îndeosebi armata, fapt ne-
fast pentru Basarabia, deoarece majoritatea unităţilor ruse, în drum spre şi 
dinspre front, traversau anume acest teritoriu.

Totuşi, anarhia a grăbit formarea instituţiei militare naţionale: soldaţii mol-
doveni de pe front au aflat despre nelegiuirile săvârşite şi au solicitat formarea 
unor unităţi speciale naţionale, ce urmau să fie trimise în Basarabia. În pofida 
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măsurilor luate, ideologia bolşevică a căpătat totuşi amploare. A crescut nu-
mărul cazurilor de vandalism în societate. Localităţile Basarabiei erau cuprin-
se tot mai mult de acte de anarhie. 

Comisarul de judeţ din Tighina informa Comitetul Central al Ostaşilor 
Moldoveni din Chişinău că a primit o telegramă de la Comrat, care infor-
ma că la 30 de verste de Comrat, în satul Baimaclia, jud. Izmail, are loc un 
pogrom împotriva populaţiei locale. De la Cahul, cuprins deja de flăcări, 
bandele au pornit spre Comrat. Pentru a asigura paza depozitelor şi a proteja 
proprietăţile personale ale cetăţenilor trebuiau aduse forţe suplimentare. Se 
insista să fie trimisă la Comrat o pază înarmată. Telegrama era semnată de 
preşedintele de voloste, Cappo, preşedintele pentru aprovizionare, Serbinov, 
şi de şeful miliţiei municipale de sector, Miţchevici18. Comitetul Gubernial 
considera evenimentele de la Cahul doar un început de haos, menţionând că 
fărădelegile comise de către unităţile ruseşti nu ar fi avut loc, dacă nu ar fi 
fost susţinute de o parte din populaţia băştinaşă, implicată şi ea, din inconşti-
enţă, în furturi şi distrugeri19.

Prin hotărârea Directorului General pentru Problemele Militare din 23 de-
cembrie 1917, unităţile militare ruse ce veneau zilnic la Chişinău urmau să fie 
deposedate de echipament. Totodată, Directorul cere Petrogradului se cereau 
bani pentru întreţinerea militarilor în timpul aflării lor în teritoriu20.

În oraşul Acherman, bande înarmate, formate din dezertori şi elemente 
criminale, care acţionau, de obicei, noaptea, săvârşeau furturi şi violuri. Şeful 
detaşamentului de miliţieni raporta că, având în supunere doar 100 oameni, 
nu poate opri acţiunile tâlharilor. Comitetul Militar Moldovenesc din Odesa 
i-a sugerat să se adreseze Şefului statului major al districtului militar Odesa, 
cu o cerere de majorare a efectivului detaşamentului până la 150 de oameni 
organizarea unei unităţi suplimentare21. 

Pentru a stopa anarhia, care se dezlănţuia atât în sate, cât şi în oraşe, la 22 
decembrie a fost luată decizia de a forma o Comisie pentru Stări Excepţiona-
le, compusă din membrii Comitetului Central al Militarilor şi reprezentanţi ai 
unităţilor militare dislocate la Chişinău. Preşedinte al comisiei a fost numit 
G. Turcuman, deputat în Sfatul Ţării. Prin acelaşi ordin s-a dat dispoziţie co-
mandantului regimentului I infanterie să trimită o companie militară pentru 
menţinerea ordinii în Ungheni22. 

18   A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 2, partea II, f. 289
19   Ibidem, fond 919, inventar 2, dosar 2, partea I, f. 3
20   Ibidem, f. 426
21  Ibidem, fond 727, inventar 2, dosar 9, f. 54
22   Ibidem, dosar 108, f. 3
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În decembrie 1917, Comitetul Militar din Mărculeşti, volostea Floreşti s-a 
adresat şefului miliţiei judeţene din Soroca23 cu rugămintea să i se permită or-
ganizarea, cu scopul de a păstra ordinea şi a contracara acţiunile criminale din 
localitate unei miliţii locale, formată din 10 infanterişti şi 10 călăreţi. În acest 
mod, reprezentanţii puterii locale căutau, pe cont propriu, ieşire din situaţie, 
şi încercau să pună capăt anarhiei24.

 Anarhia afecta enorm relaţiile dintre păturile sociale. La 17 decembrie 
1917, ţăranii din localitatea Oniţcani au furat pâinea colectată pentru volostea 
locală şi intenţionau să dea foc morii25.

Un pogrom de proporţii s-a înregistrat la 30 decembrie 1917, la Edineţ. În  
jurul orei 19.00, soldaţi din armata rusă au folosit în stradă, pentru intimidarea 
populaţiei, armele de foc. După ce au devastat edificiile şi au dat foc tarabelor 
din piaţa oraşului, au trecut la spargeri de apartamente. Conform telegramei 
trimise de ajutorul comisarului de judeţ, Cohachi, puterea locală era neputin-
cioasă în faţa acestor tâlhari.

Pentru a stopa acţiunile criminale ce aveau loc în oraşul Bălţi, la 18 decembrie 
1917 Consiliul Directorilor Generali a introdus în oraş starea excepţională26. 

La 4 decembrie 1917, soldaţii ruşi au devastat câteva gospodării din Pârjo-
lteni, de unde au sustras şi bunuri materiale27. 

Şeful garnizoanei Chişinău, Ilie Cătărău, care, se presupune, era un agent al 
ruşilor, samavolnic, cu ajutorul agenţilor de confiscare, sechestra bunuri mate-
riale de la populaţie, pe care apoi le dădea personalului său pentru o anumită 
răscumpărare sau chiar le comercializa. Consiliul Directorilor Generali a fost 
nevoit să-l aresteze şi să-l expulzeze din Basarabia, rugându-i ре cei care au 
suferit de pe urma acţiunilor lui să prezinte cereri la Directoratul Justiţiei28. 

Anarhia presupunea şi împărţirea zonelor de influenţă şi supremaţie între 
diferite grupări înarmate. Vestitul Petliura, unul din comandanţii detaşamen-
telor antibolşevice, a ordonat ca, începând cu 3 decembrie 1917, frontul de 
sud-vest şi cel românesc să se supună Secretariatului General Militar.29

Conflictele erau, în principiu, interetnice, marea lor majoritate fiind înre-
gistrate la hotarul dintre Ucraina şi Basarabia. Detaşamente de ucraineni pă-
trundeau pe teritoriul Basarabiei, îndeosebi în regiunea localităţilor Criuleni 

23   Ibidem, f. 12.
24   Ibidem, fond 289, inventar 7, dosar 124, f. 1
25   Ibidem, fond 919, inventar 2, dosar 2, f. 201
26   Ibidem, fond 297, inventar 1, dosar 464, f. 18
27   Ibidem, dosar 5, f. 604 
28   Ibidem, fond 919, inventar 2, dosar 2, partea I, f. 209
29   Ibidem, fond 727, inventar 2, dosar 9, f. 44
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şi Lalova, folosind arme de foc, jefuind şi omorând populaţia locală30.  
Unele grupări de ostaşi ucraineni, aflaţi în Basarabia, influenţaţi de hotă-

rârea Radei din Republica Ucraineană,31 conform căreia Basarabia trebuia să 
devină o provincie a Ucrainei, cereau ca localităţile de aici, „populate prepon-
derent de ucraineni”, să fie alipite la Ucraina. 

În această zonă a hotarului s-au înregistrat şi foarte multe cazuri de con-
trabandă. Pădurea de lângă Dubăsarii Vechi, care era tăiată pentru necesităţile 
armatei, se transporta pentru vânzare în regiunea Herson.32

Alegerile în Adunarea Constituantă au servit şi ele drept imbold la fărăde-
legi. În timpul alegerilor pentru Zemstvă, soldaţii, părăsind samavolnic unitatea, 
pătrundeau în localurile unde aveau loc scrutinele şi cereau să se voteze deschis. 
Susţinuţi de populaţia civilă, ei deschideau urnele, aruncând sau distrugând bu-
letinele. Asemenea conflicte s-au atestat în mai multe localităţi din Basarabia. 
Pentru aplanarea lor, din Chişinău au fost trimise detaşamente de militari33.

Starea de anarhie existentă şi solicitările de a anunţa sfârşitul războiului şi 
demobilizarea l-au determinat pe generalul A.Şcerbaciov, comandantul tru-
pelor ruseşti de pe Frontul Român, să se adreseze în decembrie 1917 insti-
tuţiilor de resort din Odesa şi din Basarabia să pună capăt agitaţiei bolşevice 
criminale şi zvonurilor despre începutul demobilizării de ре front, să infirme 
zvonurile că unităţile militare au dreptul să părăsească poziţiile de luptă, care 
duceau la dezastru şi anarhie totală, cerând să fie luate măsurile corespunză-
toare în vederea instaurării ordinii în ţinut. 

Acţiunile criminale şi lipsa de alimente l-au determinat pe generalul Şcer-
baciov să emită un ordin de lăsare la vatră a militarilor de ре Frontul Român şi 
a celor de pe Frontul de Sud-Vest, recrutaţi în perioada 1900-190334. Nici co-
misarii naţionali nu anunţaseră demobilizarea, războiul nu se terminase încă. 
Marile puteri semnaseră doar o pace temporară. Retragerea unităţilor de ре 
front urma să aibă loc doar după semnarea armistiţiului de la Brest-Litovsk. 

Comitetele de voloste repartizau soldaţii demobilizaţi din unităţile ruseşti 
ре la casele ţăranilor35. La 3 ianuarie 1918, în satele Sipoteni şi Truşeni a in-
trat un divizion de artilerie rusesc, fără comandant. Soldaţii au coms furturi, 
omoruri. Autorităţile propuneau demobilizarea soldaţilor ruşi, nu şi a celor 
moldoveni şi ucraineni36. 
30   Ibidem, f. 356
31   Ibidem, dosar 2, partea I, f. 143
32   Ibidem, f. 225
33   Бессарабская жизнь, nr. 23, din 18 octombrie, 1917
34   Ibidem, fond 919, inventar 2, dosar 2, partea I, f. 146
35   Ibidem, f. 202
36   Ibidem, partea I, f. 37
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Dimitrie Bogos scria evocând momentul: ”Chişinăul devine un vacarm, un 
lagăr înarmat de la mic până la mare, ре străzi soldaţii buhnesc din puşti fără 
nici un rost, aşa numai pentru distracţie...”37.

Neputinţa şi neajutorarea populaţiei locale, numărul mic al efectivului 
cohortelor moldoveneşti nu putea asigura stoparea fărădelegilor. Faptul i-a 
determinat pe moldoveni să ceară, în scopul restabilirii ordinii, introducerea 
unei forţe din afara imperiului. Şeful cohortelor moldoveneşti, Botezatu, a 
cerut să fie introdusă în Basarabia o armată străină disciplinată, argumentând 
această necesitate prin exemple concrete de acte de anarhie, subliniind că 
bande înarmate trec permanent Nistrul, furând grâu, alte bunuri materiale, 
tăind pădurile.38

La 2 februarie 1918, generalul Şcerbaciov a permis formarea în teritoriul 
dintre Prut şi Nistru a drujinelor voluntare39. Acestea urmau să fie organizate de 
către Directorul Militar şi Comandamentul Român al Trupelor din Basarabia40.

Pentru a opri anarhia, militarii moldoveni din unităţile militare ruseşti au 
intensificat activitatea de organizare a subunităţilor militare moldoveneşti.

Adversităţile interne din Rusia, cauzate de revoluţia rusă şi de Primul Răz-
boi Mondial, au constituit principalii factori ce au condus la intensificarea 
mişcării naţionale. Relaţiile dintre păturile sociale accentuau anarhia, ca efect 
al răspândirii ideologiei bolşevice. 

Relaţiile dintre soldaţii ruşi şi populaţia civilă se agravau continuu. Apro-
pierea frontului, prezenţa permanentă a unităţilor militare ruseşti pe terito-
riul Basarabiei, numărul crescând al dezertorilor făceau să sporească numă-
rul crimelor, militarii furând tot ce le nimerea sub mână, comiţând violuri şi 
alte nelegiuiri.

Aceşti factori au accelerat organizarea de unităţi militare naţionale, luarea  
deciziei de chemare în ajutor a trupelor române, menite să oprească răspândi-
rea anarhiei şi să stabilească ordinea în Basarabia.

 Un rol important în organizarea unităţilor militare naţionale au avut Co-
mitetele Militare Moldoveneşti, create, practic, în toate regiunile şi oraşele 
Imperiului rus, care, la acel moment, au devenit suflul mişcării de eliberare 
naţională a basarabenilor, iniţiatori ai organizării Sfatului Ţării care, mai târ-
ziu prin actul istoric de la 27 martie 1918, a hotărât soarta de mai departe a 
teritoriului dintre Prut şi Nistru. 

37   A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 14, f. 223
38   Ibidem, partea II, f. 356
39   Ibidem, fond 727, inventar 2, dosar 17, f. 233
40   Ibidem, fond 919, inventar 2, dosar 1, partea I, f. 42
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Un rol important în mişcarea naţională a militarilor basarabeni l-au jucat 
comitetele militare naţionale organizate de ostaşii noştri în majoritatea unită-
ţilor armatei ruse. 

Pentru etniile din imperiu, comitetele militare au reprezentat un element 
al luptei de eliberare naţională, militarii fiind o forţă înarmată şi compact 
organizată.

După evenimentele din februarie 1917, formarea comitetelor militare s-a 
generalizat în întreaga armată rusă. Aceste societăţi ostăşeşti erau fundamen-
tate atât pe principiul naţional, cât şi pe interesul social. În condiţiile haosului 
şi anarhiei, armata nu se mai putea baza ре disciplină, pe o conducere militară 
unică, aceste asociaţii devenind pe de o parte singura forţă care putea bloca 
dezintegrarea armatei, iar pe de altă parte contribuind uneori la aceasta. 

Uniţi în comitete, militarii basarabeni care-şi făceau serviciul în toate re-
giunile imperiului s-au implicat în procesul de eliberare naţională în spaţiul 
dintre Prut şi Nistru. Conform unor date statistice, în armata rusă îşi făceau 
serviciul aproximativ 300.000 ostaşi şi ofiţeri moldoveni1, care participau ac-
tiv la acţiunile de pe front şi la evenimentele revoluţionare ce se desfăşurau în 
anii 1917-1918 în Rusia.

Începând cu aprilie 1917, basarabenii din unităţile de ре front şi din spatele 
acestuia s-au organizat după principiul etnic, tendinţă caracteristică pentru ma-
joritatea reprezentanţilor popoarelor din imperiu. Structuri ale militarilor basa-
rabeni apar la Chişinău, Bender, Iaşi, Roman, Odesa, Sevastopol, Kiev, Novo-
gheorghievsk, Ecaterinoslav, Herson, Voznesensk, Luga şi în multe alte oraşe. 

COMITETUL  MILITAR  DE  LA  ODESA

Cel mai mare comitet al militarilor basarabeni a fost organizat la Odesa, de-
venit la începutul sec. XX centru al mişcării revoluţionare şi naţionale a basa-

FORMAREA COMITETELOR 
MILITARE ALE BASARABENILOR
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rabenilor. Numărul moldovenilor din acel oraş ajungea pe atunci la 100.0001. 
Odesa devenise centrul mişcării naţionale din câteva considerente. În pri-

mul rând, din motiv că efectivul unităţilor militare din Chişinău includea, în 
principal, soldaţi de alte naţionalităţi, străini de idealurile şi doleanţele băşti-
naşilor. Din cauza opoziţiei acestor străini şi a administraţiei ruse conserva-
toare, oraşul Chişinău nu a putut să devină, aşa cum ar fi fost normal, centrul 
mişcării2. În schimb, mişcarea militarilor basarabeni din Odesa, considerată 
parte a mişcării revoluţionare din fostul imperiu era interpretată ca fenomen 
caracteristic armatei şi societăţii ruseşti. Astfel, ea nu trezea suspiciuni pute-
rii locale şi centrale. Alături de militari, în mişcarea naţională s-au implicat 
activ şi reprezentanţi ai societăţii civile, Odesa era şi oraşul natal al multora 
dintre conaţionalii noştri.3

Primele uniuni ale militarilor ba-
sarabeni de la Odesa s-au constituit 
în luna martie 1917, independent de 
structurile militarilor de alte naţio-
nalităţi. Catalizator al acestor acţiuni 
a fost căpitanul Emanuil Catelly, pe 
atunci angajat militar în Statul-Major 
al Armatei Ruse dislocate în district.  
La primele întruniri au participat 
aproximativ 50 persoane, care au pus 
în discuţie problema organizării unui 
partid naţional. Comitetul de iniţiati-
vă a expediat o scrisoare conducerii 
ruse de la Petrograd, atrăgând atenţia 
asupra drepturilor naţionale ale celor 
peste două milioane de moldoveni 
din Basarabia4. 

La şedinţa din 30 martie 1917, adu-
narea generală a militarilor moldoveni 
a luat decizia de a constitui Partidul 
Progresist Moldovenesc al Ofiţerilor şi 
Soldaţilor Basarabeni din garnizoana 

1   A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 5, f. 59
2   A. Bobeico, Sfatul Ţării. Chişinău, 1993, p. 25
3   Ibidem. p. 26
4   Cuvânt Moldovenesc, nr. 28, 9 aprilie, 1917

Emanuil CATELLy (1883-1943)

Născut la Zgârdeşti, jud. Bălţi. Organi-
zator al Comitetului militar de la Odesa. 
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Odesa. A fost aprobat şi programul partidului,5  care milita pentru autonomia 
Basarabiei; introducerea limbii române ca limbă oficială în şcoală, biserică, ad-
ministraţie, judecătorie; împroprietărirea ţăranilor; autocefalia bisericii; cerea 
ca moldovenii să-şi satisfacă serviciul militar în unităţile imperiale dislocate pe 
teritoriul Basarabiei6. Preşedinte al Comitetului de Organizare a fost ales Ema-
nuil Catelly7. Sediul partidului se afla ре strada Bolşaia Arnautskaia 958. 

Cea mai impunătoare manifestaţie 
desfăşurată la Odesa a fost organizată 
tot de basarabeni. Comitetul militar a 
solicitat Statului-Major din Odesa să 
autorizeze o manifestaţie, cu ocazia 
zilei internaţionale a muncitorilor. În 
ziarele locale au apărut anunţuri care 
îi chemau pe studenţi, cursanţi, ofi-
ţeri, soldaţi, marinari etc să participe 
la adunare. Comisia, compusă din 11 
persoane, a prezentat şefului Statului-
Major al districtului militar o petiţie, 
prin care cerea ca soldaţilor moldoveni 
să li se dea liber la dată respectivă.

La şedinţa de pregătire a mani-
festaţiei au participat şi reprezentanţi 
ai Partidului Naţional din Kiev – D. 
Bogos şi din Chişinău – G. Cazacliu, 
înputerniciţi ai Comitetelor Moldove-
neşti din aceste localităţi9. 

Manifestaţia desfăşurată la 18 
aprilie (1 mai) 1917 a fost cea mai de 
amploare acţiune organizată la Odesa 
în aceşti ani. A adunat, conform unor 
mărturii, peste 60.000 de ostaşi şi ci-
vili10. Acţiunea s-a desfăşurat ре stra-
da Pirogov, vizavi de câmpia Kulikov. 
În acea zi, s-a cerut ca Basarabia să fie 
5   A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 4, f. 8
6   Ibidem, f. 4
7   Ibidem
8   Ibidem, f. 11
9   Ibidem, dosar 2, f. 11
10   A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 4, f. 20

     Căpitan Dimitrie BOGOS (1889-1946)

Organizator al comitetelor milita-
re şi unităţilor militare naţionale. Şef 
al Statului-Major al armatei Republi-
cii Moldoveneşti. După unire a ocupat 
diverse funcţii administrative: prefect 
al jud. Lăpuşna; secretar general al 
Internelor în Basarabia, în guvernul 
Averescu; ministru de Interne în gu-
vernul lui Take Ionescu; primar de 
Chişinău. Născut în comuna Grozeşti, 
jud. Chişinău. 
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ocârmuită de aleşii săi, iar “moldovenii să nu mai fie duşi la oaste în afara 
hotarelor Basarabiei, dar să înveţe pe loc, în Ţară, slujba ostăşească…”11. 
După mici ezitări, Adunarea a adoptat, cu unele modificări, programul Parti-
dului Naţional Moldovenesc. Demonstranţii au pornit pe străzi, dansând hore 
moldoveneşti, lor alăturându-li-se şi orăşeni de alte naţionalităţi. Printre nu-
meroasele lozinci sociale, se evidenţiau cele cu caracter naţional, cea mai 
relevantă fiind “Trăiască autonomia Basarabiei”.

 După manifestaţie, la 19 aprilie 1917, Comitetul Basarabenilor a adoptat 
Programul Partidului Naţional Moldovenesc12. Reprezentanţii tuturor unită-
ţilor, prezenţi la adunare, au ales Comitetul Executiv Moldovenesc al garni-
zoanei. Preşedinte a fost desemnat plutonierul Osoianu; ajutori – plutonierii 
Tulbure şi I. Păscăluţă; secretar, Popov. Printre membri figurau: Suruceanu, 
Catelly, Grigoraş, Ceapă, Doroftei, Matveev, Cojocaru, Maimo, Cerpia, Ce-
rescu, Gafencu, Bondescu, Popovici, Caraman, Murafa, Tueri. Statutul orga-
nizaţiei a fost redactat de către I. Păscăluţă, care l-a înaintat spre discuţie unei 
comisii special organizate, formate din 7 persoane. Prima adunare oficială a 
Comitetului Executiv s-a desfăşurat la 24 aprilie 1917. 

 Reforma agrară era unica problemă ce suscita divergenţe de opinii, odes-
iţii fiind mai radicali în această chestiune şi optând ca pământul să fie dat 
ţăranilor fără nici o răscumpărare.13

Comitetul Executiv al Partidului Naţional Moldovenesc din Odesa a expe-
diat şefului Statului-Major al districtului militar o scrisoare prin care cerea ca 
toţi soldaţii şi ofiţerii moldoveni să fie eliberaţi, pe data de 21 mai, de la toate 
serviciile şi lecţiile, pentru a participa la o manifestaţie dedicată “sărbătoririi 
zilei unirii Basarabiei cu Rusia”. Petiţia era un fel de truc diplomatic, care 
a permis militarilor basarabeni să se reunească din nou, camuflându-se sub 
pretextul “marii uniri cu Rusia”14. 

La şedinţa din 25 iunie 1917, precum şi la cele ulterioare, Comitetul a cerut 
introducerea limbii române în şcolile din Basarabia, deschiderea seminarelor 
moldoveneşti, cerând totodată ca reprezentanţii administraţiei din Basarabia 
să cunoască şi să vorbească limba băştinaşilor. În acest scop, Comitetul a 
solicitat să se organizeze, în cadrul Universităţii din Odesa, o catedră de lim-
bă română şi istorie a românilor. Pentru implementarea şi realizarea acestor 
opţiuni a fost ales un comitet în frunte cu Vasile Matei; vicepreşedinte, M. Su-
ruceanu; membri: Ştefan Holban, Nicolae Ciornei şi Anton Crihan. Din lipsă 
11   Cuvânt Moldovenesc, nr. 30, 9 aprilie 1917
12   A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 2, f. 18
13   Ibidem, dosar 4, f. 5
14   A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 8, f. 152
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Document elaborat de comitetul Militar de la Odesa
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de manuale, la Odesa nu putea fi studiată limba română. Pentru soluţionarea 
problemei a fost delegat un reprezentant la Comitetul Militar din Basarabia15. 
Astfel, plutonierul N.Secară sosit la Chişinău a cerut, să i se pună la dispoziţie 
manuale cu litere latine16.

 La şedinţa din 24 august 1917, membrii Comitetului de la Odesa au fost 
informaţi referitor la măsurile adoptate de Zemstva din Basarabia referitor la 
învăţământ. Aceştea au decis să se adreseze Comitetului Executiv Gubernial 
ca să introducă, începând cu acel an, învăţământul gratuit în limba maternă, şi 
să ceară Guvernului rus scutirea de serviciul militar obligatoriu a persoanelor 
cu studii pedagogice (învăţătorii), pentru ca acestea să fie antrenate în proce-
sul de învăţământ. Din lipsă de profesori, s-a propus ca lecţiile să fie predate 
temporar de către profesorii români originari din Transilvania şi Bucovina, la 
acel moment prizonieri de război17.

La insistenţele căpitanului E.Catelly, Comandantul Militar din Odesa a ac-
ceptat ca basarabenii să-şi facă serviciul militar în unităţi militare separate de 
militarii de alte naţionalităţi18.

Comitetul Militar Moldovenesc ajunsese o forţă solidă, fapt confirmat şi 
de telegrama general-locotenentului Duhonin, care cerea Comitetului să asi-
gure participarea moldovenilor la alegerile pentru Adunarea Constituantă19.

Militarii moldoveni din Odesa au fost şi iniţiatorii organizării primelor 
cohorte, unităţi poliţieneşti naţionale care urmau să contracareze dezordinile, 
anarhia şi dezertările în masă. Aşa- numitul Sfat al Deputaţilor de la Odesa l-a 
numit pe sublocotenentul Anton Crihan comisar în Basarabia pentru Proble-
me Militare şi inspector al detaşamentelor de miliţie. El avea şi misiunea de a 
organiza la Chişinău Partidul Socialist Revoluţionar Moldovenesc20.

Comitetele Ostăşeşti din Iaşi, Chişinău, Kiev, Ekaterinoslav, Sevastopol au 
lansat o serie de apeluri, prin care îndemnau militarii basarabeni să se unească 
în organizaţii speciale şi să facă legătura cu Comitetul Central Ostăşesc de la 
Odesa21. Comitetul Militar al Soldaţilor Moldoveni din Odesa era considerat, 
pe atunci, şi Comitet Central al tuturor Ostaşilor Basarabeni din imperiu.22 

15   Ibidem, dosar 2, f. 244
16   Ibidem, dosar 16, f. 13
17   Ibidem, dosar 2, f. 241
18   Ibidem, dosar 4, f. 11
19   A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 2, f. 211
20   Cuvânt Moldovenesc, 13 iulie 1917, nr. 56
21   A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 4, f. 11
22   A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 16, f. 19
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COMITETUL  CENTRAL  MOLDOVENESC

 În mare parte, deciziile şi acţiunile cu caracter naţional aparţineau milita-
rilor din afara hotarelor Basarabiei. Abia în luna iulie, militarii stabiliţi deja, 
în Basarabia, au început să iniţieze aici acţiuni cu caracter naţional. Petre 
Cazacu mărturiseşte că, la 4 iunie, “soldaţi moldoveni, după un miting, pleacă 
ре străzi strigând: vrem pământ, vrem autonomie, jos Anastasie, rusificătorul, 
vrem arhireu moldovan”. Tot P.Cazacu, menţiona că “manifestaţii naţionale 
ре stradă în Chişinău au fost foarte puţine”23. La acţiunile organizate cu prile-
jul trecerii prin capitală a prizonierilor ardeleni, alături de populaţia civilă au 
participat şi ostaşi moldoveni din garnizoana Chişinău. 

În luna august militarii moldoveni, organizaţi în comitetele de la Odesa, 
Sevastopol, ре Frontul Român, au decis să transfere la Chişinău centrul miş-
cării revoluţionare şi naţionale a românilor basarabeni; să centralizeze miş-
carea naţională a basarabenilor din imperiu; să constitue o structură unică, cu 
centrul în Basarabia. 

Conform lui Gherman Pântea, despre crearea Comitetului Central Exe-
cutiv Moldovenesc al Uniunii Soldaţilor şi Ofiţerilor s-a discutat în cadrul 
şedinţelor mai multor comitete, iniţiativa aparţinând Comitetului Militarilor 
Basarabeni din oraşul Roman. Organizatorii şi primii conducători ai Comite-
tului au fost cei veniţi din acest oraş.

Încă în luna mai 1917, Comitetul de la Roman a pus în discuţie problema 
centralizării comitetelor, hotărând să-l delege pe Gherman Pântea la comi-
tetele ostăşeşti din Iaşi şi Odesa, pentru a negocia eventualitatea unirii. Trei 
reprezentanţi ai Comitetului din Roman, plutonierul Pântea, locotenentul 
Varzari şi soldatul Mitrean au fost trimişi la Chişinău, pentrz a iniţia organi-
zarea Comitetului. 

Decizia privind crearea Comitetului nu a fost coordonată cu administraţia 
militară rusă. Generalul Leciţki, comandantul Armatei a IX-a, a refuzat să 
semneze cererea moldovenilor de a-şi forma o organizaţie centrală, fapt ce 
i-a determinat să se adreseze nemijlocit adjunctului Comandantului Suprem 
al Armatei Ruse de pe Frontul Român. Delegaţii l-au convins pe generalul 
Şcerbaciov de necesitatea creării organizaţiei. La ordinul lui A.Şcerbaciov, 
generalul Sătin a trimis la Chişinău persoanele desemnate. Decizia de apro-
bare suna astfel: “Supremul Comandament de pe Frontul Român. Secţia ge-
neral-cvartimiester. Din ordinul comandamentului suprem se delegă pe timp 
nelimitat la Comitetul Ostăşesc Moldovenesc din Chişinău locotenentul Var-

23   P. Cazacu, Moldova dintre Prut şi Nistru. 1812-1918. Chişinău, 1992, p. 262
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zari, praporşcicul Gherman Pântea şi soldatul Mitrean, toţi făcând parte din 
Armata a IX-a. 13 iulie 1917. General maior Satin”24.

Cei trei reprezentanţi s-au întâlnit la Chişinău cu Comisarul Gubernial, 
Constantin Mimi, care a declarat: “Sunt bucuros că aţi început să vă mişcaţi şi 
dumneavoastră basarabenii, că noi aici nu mai putem sufla din cauza comitete-
lor de străini care acţionează în Basarabia”25 În aceeaşi zi s-a distribuit un local 
pentru sediul Comitetului (strada Gogol, vizavi de Liceul “B.P. Haşdeu”). 

Despre acest eveniment a scris toată presa din ţinut, inclusiv cea de limbă rusă.
La prima şedinţă a Comitetului au participat coloneii Furtună şi Ştirbu, 

maiorul Cojocariu, locotenentul Varzari, praporşcicul Pântea, alţi soldaţi şi 
ofiţeri. În cadrul ei s-a discutat despre securitatea organizaţiei şi unele măsuri 
de precauţie, deoarece la Chişinău mai exista deja un comitet militar al solda-
ţilor ruşi, care intenţiona să-i aresteze pe membrii organizaţiei moldoveneşti şi 
să distrugă mişcarea naţională. Practic, Comitetul şi-a început activitatea la 23 
iunie 1917, şedinţa de constituire fiind prezidată de Vasile Ţanţu. La ea au fost 
invitaţi şi reprezentanţi ai altor comitete ale basarabenilor: Crihan şi Ciornei 
de la Odesa, soldatul Braga de la Novo-Gheorghievsk, soldatul Harea de la 
Chişinău.26 Preşedinte al Comitetului a fost ales Pântea, secretar–Varzari.

Comitetul Militar Rusesc intenţiona să susţină comitetul moldovenilor 
sperând să-l folosească la atragerea populaţiei băştinaşe în mişcarea revolu-
ţionară. În urma unor tratative iniţiate, de Levenzon şi Alexandrov, în cadrul 
unor şedinţe a Comitetului Moldovenesc,  reprezentanţii Comitetului Militar 
Rusesc, au propus fuzionarea. Propunerea a fost parţial susţinută, dar pânâ la 
urmă s-a convenit doar ca reprezentanţii ambelor comitete să se convoace în 
şedinţe comune. Acceptând să conlucreze, comitetul moldovenesc s-a trans-
ferat în “Palatul Libertăţii”, unde îşi avea sediul Comitetul Rusesc, ocupând 
apoi întregul spaţiu al clădirii.

De fapt Comitetul Militar Rus reprezenta, o uniune antimoldovenească, 
care lupta împotriva revendicărilor naţionale, contribuia la destabilizarea si-
tuaţiei din ţinut efectivul unităţilor militare de la Chişinău era format din stră-
ini, oamenii simpli nu cunoşteau adevărul despre evenimentele ce se derulau 
în imperiu27. 

În perioada 3-26 august 1917, la Chişinău a mai apărut un comitet antinaţi-
onal, Congresul deputaţilor, soldaţilor şi marinarilor din Eparhia Chişinău28.

24   Gh. Pântea, Rolul organizaţiilor militare moldoveneşti în actul unirii. Chişinău, 1932, p. 14
25   Ibidem, p. 15
26    Ibidem, p. 16
27   Ibidem, p. 8
28   Ibidem, dosar 3, f. 34
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La 20 iunie 1917, în cadrul Comitetului Central, a fost organizată o sec-
ţie culturală. În fruntea ei a fost numit colonelul Tudosie Cojocaru, devenit 
ulterior primul Director General al Armatei Republicii Moldoveneşti. Misiu-
nea principală a secţiei era trimiterea de emisari în teritoriul Basarabiei, care 
să riposteze propagandiştilor ruşi şi să explice populaţiei iniţiativele privind 
chestiunea autonomiei ţinutului şi esenţa revendicărilor sociale, prevăzute 
de programul comitetului. Au fost organizate cursuri speciale de pregătire 
a propagandiştilor moldoveni. Nu întotdeauna însă aceşti “trimişi” au fost 
întâmpinaţi cu bucurie. Uneori, ei erau izgoniţi din sate, consideraţi duşmani 
ai poporului şi adepţi ai moşierilor. Îndoctrinaţi cu idei revoluţionare, ţăranii 
considerau declararea autonomiei drept o vrere a boierilor, care până atunci 
fuseseră devotaţi ţarului. Unii dintre propagandiştii Comitetului Central Mol-
dovenesc au fost chiar asasinaţi29. 

În acei ani, Comitetul Militar Moldovenesc din Chişinău a patronat edi-
tarea unui ziar al militarilor basarabeni. La 4 septembrie 1917, Comitetul 
a decis editarea ziarului “Soldatul Moldovan”, al cărui redactor fiind numit 
scriitorul Tudor Iorgu. Ziarul apărea de două ori pe săptămână, în câteva mii 
de exemplare. Ca şi “Cuvânt Moldovenesc”, “Soldatul Moldovan” a propagat 
idealurile naţionale. 

Reacţionând la pretenţiile teritoriale ale Ucrainei faţă de Basarabia, Co-
mitetul Militar Central Moldovenesc a înaintat Radei Ucrainei un protest, 
în care se menţiona: “… Basarabia, pe baza drepturilor istorice, etnografice, 
pe baza obiceiurilor sale deosebite şi a situaţiei economice are dreptul im-
prescriptibil pentru o completă autonomie”. Astfel se declară că în numele 
principiilor supreme de drept şi dreptate, în persoana reprezentanţilor tuturor 
organizaţiilor moldoveneşti,” Comitetul va lupta prin toate mijloacele pentru 
autonomia Basarabiei, pe baza principiilor anunţate de revoluţie şi cheamă pe 
ucraineni la conlucrare frăţească în numele autonomiei Ucrainei şi Basarabiei 
în condiţii de vecinătate amicală”30.

La 7 septembrie 1917, Comitetul Militar Central Moldovenesc a cerut Ze-
msvei guberniale ca, în continuare, în şcolile din satele cu populaţie prepon-
derent moldovenească să se predea în limba română. Deficitul de cadre peda-
gogice urma să fie completat cu profesori refugiaţi din România. Se propunea 
se fie organizate cursuri de două luni pentru analfabeţi31.

În luna septembrie 1917, plutonierul Păscăluţă a fost delegat la Marele Stat-
Major al Comandantului Suprem din Petrograd şi la Ministerul de Război al 
29   Ibidem,p. 17
30   A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 4, f. 34
31   Ibidem, dosar 14, partea 1, f. 49
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Rusiei, pentru a stabili relaţii de colabora-
re între Comitetul de la Chişinău şi admi-
nistraţia militară/civilă de la Petrograd32.

 Comitetul Militar din Chişinău a cerut 
Comandantului Suprem Rus să-l confir-
me pe Vasile Cijevschi, propus şi desem-
nat anterior la una din şedinţele Comite-
tului Central Moldovenesc în funcţia de 
Comisar al Basarabiei33. 

Comitetul intenţiona să-şi coreleze ac-
ţiunile şi cu alte comitete din imperiu, in-
clusiv cu comitetele reprezentanţilor altor 
etnii din Basarabia. În decembrie 1917, 
la cererea Comitetului Estonienilor, Chi-
şinăul a trimis un grup de ofiţeri şi soldaţi 
estonieni în oraşul Revel, unde urmau să 
fie incluşi în componenţa unităţilor mili-
tare naţionale estoniene. Militarilor din 
Peninsula Baltică li s-au repartizat mu-
niţii complete şi îmbrăcăminte, bilete de 
transport, documentele necesare, produse 
alimentare pentru cinci zile şi diurnă pen-
tru douăzeci de zile34. 

La Chişinău a fost organizat un Comi-
tet al Armenilor Basarabeni, denumit “Nacoba”, care, ulterior, a format şi un 
detaşament militar de voluntari35.

După Congresul Militarilor Modoveni şi organizarea Consiliului Directo-
rilor Generali au apărut unele divergenţe între Comitetul Militar Moldovenesc 
şi oficialii nou-createi republici, primii dorind ca asociaţia să fie transformată 
în Directorat Militar. Din motiv că iniţiativa nu a fost susţinută, Comitetul 
Central a solicitat, după data de 20 noiembrie, restituirea banilor primiţi de 
către membrii Sfatului Ţării începând cu data de 20 octombrie 1917, deoarece 
aceştia s-au aflat temporar la balanţa financiară a comitetului. Între membrii 
Comitetului Militar pe de o parte şi membrii Sfatului Ţării şi ai Consiliului 

32   Ibidem, f. 114
33   Ibidem, dosar 14, f. 275
34   Ibidem, dosar 2, f. 101
35   Ibidem, dosar 108, f. 3

Vasile CIjEVSChI (1880-1931)

Născut în Zaim, jud. Tighina. 
Preşedinte al Congresului milita-
rilor din 20-27 octombrie 1917. 
Comisar militar al Basarabiei. Şef 
de stat-major al Comisariatului 
Militar. 
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Directorilor Generali pe de altă parte au apărut contradicţii, din motiv că nu 
toţi membrii Comitetului au obţinut funcţii în instituţiile statale. Comitetul se 
transforma, treptat, într-un instrument bolşevic de propagandă36.

La începutul lunii ianuarie 1918, Comitetul Central din Chişinău a solicitat 
Ministerului de Război al Republicii Democratice Moldoveneşti statutul de 
Organ Militar Executiv Moldovenesc, declarând că şi-a onorat deja sarcina 
de a-i organiza pe ostaşii moldoveni în spatele frontului, de a forma detaşa-
mente de ordine (cohorte), pentru apărarea cetăţenilor moldoveni. Comitetul 
a informat Ministerul că nu dispune de mijloace pentru activitatea ulterioară 
şi că, nefiind instanţă militară, nu-şi poate realiza în continuare funcţiile,fapt 
pentru care solicită libertate în acţiuni37. Curând, Comitetul Central Militar 
şi-a încetat activitatea. Pe parcursul activităţii sale a reuşit să înregistreze cele 
mai mari realizări ale mişcării naţionale: organizarea învăţământului naţional, 
declararea autonomiei Basarabiei, organizarea congresului militarilor şi for-
marea Sfatului Ţării. 

COMITETELE  MILITARE 
ALE  BASARABENILOR 

în  IMpeRIul  Rus

Dezvoltarea conştiinţei naţionale a 
cunoscut o amploare deosebită în rându-
rile majorităţii basarabenilor care-şi sati-
sfăceau serviciul militar în unităţile din 
imperiu. Un exemplu elocvent în acest 
sens este Cercul Naţional al Studenţilor şi 
Ostaşilor Basarabeni din Kiev. Din cei 42 
de membri ai acestei organizaţii, 27 erau 
militari – soldaţi şi ofiţeri. La şedinţa din 
26-28 aprilie 1917 a cercului, a fost adop-
tat Programul societăţii “Deşteptarea”, 
organizaţie care milita nu numai pentru 
autonomia Basarabiei, ci şi pentru “unirea 
noastră cu toţi românii”. Membrii organi-
zaţiei nu subscriau întru totul la progra-
mul publicat de ziarul “Cuvânt Moldove-
nesc”, fiind mai radicali în ceea ce ţine de 

36   Ibidem, dosarul 17, f. 218
37   Ibidem, dosarul 16, f. 125

sublocotenent  
Vladimir CAZACLIU (1890-1950)

Născut la Cuşelăuca, jud. Soroca. 
Membru al Sfatului Ţării. Unul din 
organizatorii armatei Naţionale. 
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problema naţională. Printre membrii activi ai organizaţiei se numărau şi mili-
tarii Bogos, Cazacliu, Mihailovici, Cecati,38 adepţi direcţi ai românismului.

Activizarea mişcării militarilor din Odesa a făcut ca ideile naţionale să se 
propage şi printre ostaşii moldoveni din alte oraşe din zonă. Astfel, la mijlo-
cul lunii aprilie 1917, la Bolgrad a fost creată o secţie a Partidului Naţional 
Moldovenesc, care şi-a ales reprezentanţii ce urmau să activeze pe lângă Co-
mitetul Central din Chişinău. Unul dintre membrii acesteia era subofiţerul 
Lungu, care ulterior a jucat un rol important în mişcarea naţională, făcând 
parte din conducerea militară a Basarabiei39.

O contribuţie meritorie la mişcarea naţională au avut-o şi militarii din 
Crimeea. În iulie 1917, a fost înfiinţat Comitetul Ostăşesc de la Sevastopol, 
avându-i preşedinţi pe sublocotenenţii Spinei şi Răţoi. Comitetul Ostăşesc 
de la Sevastopol a fost instituit cu permisiunea instanţelor militare locale; 
Statul-Major al Comandamentului Flotei Militare-Maritime a Mării Negre a 
acceptat formarea lui prin hotărârea nr. 424 din 2 iunie 1917. Ziarul militar 
local  a publicat apelul unui grup de soldaţi, marinari, intelectuali şi munci-
tori, originari din Basarbia, care îşi invitau conaţionalii la o întrunire ce urma 
să se desfăşoare la 9 iunie, orele 14, în circul turcesc, pentru a discuta despre 
cultura naţională a basarabenilor, alegerile în Adunarea Constituantă şi lupta 
împotriva propagandei contrarevoluţionare. Se preconiza şi alegerea condu-
cerii Comitetului Moldovenilor din Sevastopol40.

 Comitetul a organizat apoi detaşamente de marinari şi ostaşi, care au fost 
trimise la Chişinău, asigurîndu-le cu armament şi muniţii din arsenalul garni-
zoanei Odesa41. Activitatea Comitetului a avut o importanţă deosebită pentru 
mişcarea naţională a românilor din Basarabia.

 Moldovenii din Sevastopol au convins conducerea militară să confere 
unuia dintre crucişătoare numele românesc “Dacia”. Textul unei delegaţii 
descoperite de noi în Arhiva Naţională conţine informaţii referitor la acest 
fapt: ”Această legitimaţie este eliberată matrosului I. Ignatiuc de pe cruci-
şătorul “Dacia”, ales de Comitetul Moldovenesc al Soldaţilor şi Ofiţerilor 
garnizoanei Sevastopol pentru legătura cu Comitetul de la Odesa”42. 

La insistenţa basarabenilor, denumiri româneşti au fost atribuite şi altor 
vase militare. În luna septembrie, exista deja un comitet moldovenesc pe 
crucişătorul “Prut”, unde îşi făceau serviciul ostaşii basarabeni L. Sâr-

38   D. Bogos, La răspântie. Moldova de la Nistru. 1917-1918. – Chişinău, 1998, p. 60-61
39   Cuvânt Moldovenesc, nr. 28, din 15 aprilie 1917
40   A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 2, partea 1, f. 152
41   Ibidem, f. 98
42   Ibidem, fond 727, dosar 9, f. 2
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bu, I. Rarenc, N. Liţcai, T. Păpuşoi, 
F. Trenzanschi, V. Ungureanu, A. Gu-
şan, V. Striuc43. 

O bună parte din moldoveni îşi fă-
ceau studiile în şcolile militare din 
peninsulă. În Şcoala de Aviaţie din Se-
vastopol studiau 16 moldoveni44.

Pentru a coordona activitatea basarabe-
nilor din Sevastopol, Comitetul din Odesa 
i-a delegat în acest oraş pe militarii Răţoi 
şi Turcuman.

La adunarea Comitetului Unit din 
Sevastopol, din 5 octombrie 1917, la 
care au participat 3.000 reprezentanţi ai 
militarilor, a fost organizat Comitetul 
Executiv Moldovenesc al Marinarilor, 
Soldaţilor şi Ofiţerilor din Peninsula 
Crimeea, transformat ulterior în secţia 
a VII-a a Comitetului Central Moldo-
venesc. Preşedinte al noii organizaţii a 
fost ales marinarul Palamari.

 Comitetul din Sevastopol a fost for-
mat la 12 iulie 1917, în baza ordinului 

nr. 631 al comandantului Flotei Mării Negre şi reorganizat ulterior, în urma 
fuziunii lui cu alte formaţiuni militare din peninsulă. Comitetul era constituit 
din 11 reprezentanţi ai tuturor unităţilor: câte doi ajutori, doi secretari, un con-
tabil etc. Alegerile au fost fixate pentru data de 8 octombrie. Fiecare unitate 
militară dislocată în Crimeea, care includea moldoveni, trebuia să delege câte 
un reprezentant, dacă în rândurile ei serveau de la 5 până la 150 basarabeni; 2 
reprezentanţi, dacă numărul lor depăşea 250. Unităţile militare în care îşi făceau 
serviciul mai puţin de 5 moldoveni trebuiau să se unească cu alte unităţi pentru a 
delega reprezentanţi. Aceşti militari aveau permisie pеntru perioada şedinţelor.

La rugămintea reprezentanţilor militarilor de la Chişinău, 25 militari moldo-
veni din oraşul Sevastopol, trebuiau, trimişi să activeze în calitate de agitatori, 
pentru a pregăti alegerile în Adunarea Constituantă. În acest scop, a fost redactat 
un demers, prin care se cerea delegarea la Chişinău a 13 marinari şi 11 soldaţi. 

43   Ibidem, fond 727, inventarul 2, dosarul 4, f. 119.
44   Ibidem, f. 117.

Căpitan Gheorghe SâRBU  (1890-1940)

Născut la Chişinău. Studii superioare 
la Brno. Organizator al comitetelor mi-
litare din Imperiu. Comandant de regi-
ment în Armata moldovenească.  
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Spre deosebire de militarii moldoveni din alte districte, cei din Sevastopol 
se bucurau de susţinerea conducerii militare locale; toate hotărârile lor erau 
coordonate cu administraţia locală. La 12 iunie, Statul-Major al Comandantu-
lui Flotei Mării Negre a aprobat cererea de a schimba denumirea Comitetului 
şi de a trimite emisari în Basarabia. 

În noiembrie 1917, Comisarul Suprem al Basarabiei, V. Cijevschi, cerea 
Comitetului din Sevastopol să-i trimită la Chişinău pe toţi soldaţii şi ofiţerii 
liberi, pentru a-i angaja în Statul-Major şi în unităţile militare naţionale în 
curs de organizare.

În contextul acestor discuţii, ziarul “Krâmskii vestnik” („Buletinul de Cri-
meea”) a publicat un material semnat de marinarul moldovean Iacob Bucă-
tari, care se declara împotriva autonomiei Basarabiei şi cerea desfiinţarea Co-
mitetului din Sevastopol, afirmând că opinia lui reprezintă opinia majorităţii 
moldovenilor din unităţile militare din regiune. Însă comandanţii companiilor 
a VIII-a, Barbăscumpă, şi a VI-a, Grădinaru, au combătut aceste afirmaţii, 
declarând că nu l-au văzut niciodată pe Bucătari în companiile lor, iar în com-
pania a VII-a, vizitată de acesta, nu se afla nici un moldovean.45 

Această propagandă antinaţională a stimulat apariţia conflictelor interetni-
ce în armata imperială. În urma acestor conflicte au murit mulţi basarabeni, 
corpurile lor neînsufleţite au fost trimise acasă în sicrie de zinc. Astfel, la în-
ceputul lunii noiembrie 1917, la Trifeşti, jud. Orhei, a fost adus corpul neînsu-
fleţit al lui Munteanu, reprezentant al Comitetului din Sevastopol. Pământenii 
lui au scris în română pe o panglică funerară: “Scumpului frate Simion Ilici 
Munteanu, deopotrivă la luptă, de la Comitetul ostăşesc din oraşul Sevasto-
pol, noiembrie, anul 1917”.

În Sevastopol se difuzau ziarele “Cuvânt Moldovenesc”, “Soldatul Moldo-
van”, “Ardealul”. Grupul de basarabeni a organizat o bibliotecă şi un teatru de 
amatori, banii adunaţi de la spectacole fiind folosiţi pentru acţiuni de trezire a 
conştiinţei naţionale în rândurile militarilor din regiune. Bugetul Comitetului era 
controlat de o comisie de revizie, din care făceau parte Bucşac şi Lucinschi46.

În multe alte unităţi ruseşti, unde îşi satisfăceau serviciul militarii basara-
beni aceştea se  organizau în asociaţii naţionale. Ne vom opri succint asupra 
celor mai importante grupări de acest gen: 

Ekaterinoslav. Un grup de militari de la Odesa s-a deplasat la Ekaterinoslav cu 
scopul de a forma în regiune structuri naţionale ale moldovenilor. Sublocotenentul 
Matveev (Matei), reprezentant al Comitetului din Odesa, le-a vorbit delegaţilor 

45   Ibidem, dosarul 13, f. 27, 38
46   Ibidem, dosarul 14, partea I-a, f. 35
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despre “împlinirile naţionale”, şi necesitatea formării unor unităţi militare moldo-
veneşti, importanţa programului Partidului Naţional Moldovenesc. Participanţii la 
întrunire au solicitat oficialităţilor militare ruse permisiunea de a înfiinţa în regi-
une unităţi militare. Printr-un ordin special, nr. 91 din 5 iulie 1917, Comandantul 
garnizoanei Ekaterinoslav, aproba crearea uniunii moldovenilor, compusă iniţial 
din 7 membri. Doi dintre ei aveau misiunea de a menţine legături cu asociaţiile din 
Basarabia47. Merită menţionat faptul că, înainte de formarea Comitetului, la Eca-
terinoslav existaseră unităţi militare ale moldovenilor, separate de cele ruseşti.

 La 11 iulie 1917, Comitetul din Ekaterinoslav a trimis la Odesa o telegramă 
de salut şi mulţumire pentru ajutorul acordat la organizare, promiţând să urme-
ze exemplul militarilor basarabeni de la Odesa pe terenul propăşirii naţionale.

Bender. La 14 iulie 1917, adunarea soldaţilor din garnizoana Bender a ho-
tărât ca militarii din cadrul ei să intre în rândurile Partidului Naţional Moldo-
venesc. În oraş a fost organizat un Comitet Ostăşesc,48 format din locotenen-
tul Zelenin, sublocotenenţii Pşenin şi Dragomir, studentul Carauş. La 14 iulie 
1917, acest comitet a emis o rezoluţie prin care susţinea revendicările naţio-
nale ale basarabenilor: „Adunarea soldaţilor şi ofiţerilor moldoveni din garni-
zoana Benderului, ţinută la 14 iulie sub preşedenţia studentului Cărăuş, după 
ce a ascultat dările de seamă despre lucrările organizaţiilor moldoveneşti din 
Chişinău, Odesa, de pe Frontul Românesc şi din alte oraşe şi după ce a lămurit 
îndestul scopurile Partidului Naţional-Moldovenesc, înfăptuirea autonomiei 
Basarabiei în viitoarea republică federativă democratică rusească, întocmirea 
şcolii, Bisericii, judecăţii şi ocârmuirii moldoveneşti în Basarabia şi trecerea 
pământului Basarabiei în mâinile ţăranilor muncitori fără plată, – a hotărât să 
între în Partidul Naţional-Moldovenesc, sprijinind munca sa, îndreptată spre 
îmbunătăţirea traiului Moldovenilor din Basarabia şi de dincolo de Nistru.”

Novogheorghievsk. Încă la 27 septembrie 1917, Grubneak, unul din mem-
brii Comitetului din Novogheorghievsk, a propus Comitetului din Chişinău să 
aprobe transferarea unităţilor de cavalerie din Novogheorghievsk în capitala 
Basarabiei. Fiecare unitate de cavalerie de rezervă urma să transfere câte un 
escadron, pentru a forma în Basarabia o brigadă de cavalerie.

Membrii comitetului au protestat în legătură cu arestarea rotmistrului Mar-
tânov. Ei au cerut elucidarea acestui caz şi au propus comisarului districtului 
Odesa să deschidă o anchetă, subliniind că moldovenii au sprijinit întotdeau-
na Guvernul rus, au luptat împotriva contrarevoluţionarilor şi că nu vor susţi-
ne niciodată fărădelegile îndreptate împotriva lor49.
47   Ibidem, inventar 2, dosar 5, f. 15
48   Cuvânt Moldovenesc, nr. 61, din 25 iulie 1917
49   A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 2, partea 1, f. 215
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Herson. La 28 august, la Herson a fost creat Comitetul Militarilor 
Moldoveni. Comitetul de la Herson menţinea legături şi cu alte comitete 
ale basarabenilor. În hotărârile adoptate, un loc important revenea pro-
blemei naţionale – autonomia Basarabiei, formarea de unităţi militare 
naţionale etc50.

Voznesensk. Membrii Comitetului Militarilor Moldoveni de la Voznesen-
sk erau susţinători înfocaţi ai ideilor şi idealurilor naţionale. Ei apreciau şi 
susţineau acţiunile orientate către apărarea cauzei naţionale pe teritoriul Ba-
sarabiei. Liderii şi însufleţitorii acestei structuri erau  Palii şi Laşcu51. 

Luga. În acest oraş era dislocat Regimentul IV Artilerie de Asalt. Istorio-
grafia nu menţionează comitetul militar moldovenesc din acest oraş. Sursele 
de arhivă denotă, însă, că, în luna octombrie 1917, comitetul purta corespon-
denţă cu Comitetul Central de la Chişinău52.

Putem aduce şi alte argumente privind existenţa comitetelor militare 
ale basarabenilor. Vom menţiona, în primul rând, că ele activau şi în uni-
tăţi militare separate. De exemplu, soldaţii moldoveni din Regimentul 
64 Kazani au trimis Comitetului Central din Chişinău, o sumă de bani, 
mulţumind printr-o scrisoare, pentru literatura în limba română ce le fu-
sese expediată53. 

La 22 noiembrie 1917, a avut loc adunarea soldaţilor moldoveni din Regi-
mentul 13 Ţintaşi Cneazul Nikolai Nikolaevici. În prezidiu a fost propusă, fiind 
ulterior propusă candidatura unui soldat în comitetul Diviziei a IV-a Ţintaşi54.

Basarabenii au organizat comitete militare şi în alte oraşe ale Imperiului. 
Ele promovau aproape aceleaşi idei naţionale, indiferent de localitate, contri-
buind nemijlocit la implementarea revendicărilor naţionale.

COMITETELE  MILITARE  MOLDOVENEşTI 
ре  FRONTUL  ROMâN

Iaşi. Şi ostaşii basarabeni de pe Frontul Român au format o serie de orga-
nizaţii naţionale. Astfel, în iulie 1917, la Iaşi, a fost organizat cel de-al doilea 
Comitet al Soldaţilor Moldoveni, preşedinte fiind ales sublocotenentul Andrei 
Scobioală, vicepreşedinte – Grigore Cazacliu şi secretar – Vasile Ţanţu55.

50   E. Holban, Ostaşii Moldovei, monumente istorice, 1917-1918. Chişinău, 1995,p. 25
51   Ibidem
52   A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 14, f. 201
53   Ibidem, dosar 10, partea a II-a, f. 265
54   Ibidem, dosar 17, f. 169
55   Cuvânt Moldovenesc, nr. 64, din 2 august 1917
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Comitetul ostăşesc din Iaşi a lansat, în luna octombrie, o petiţie în care 
chema la susţinerea ideii naţionale, revendicările lui având un caracter mai 
mult social56.

Pentru alegerile în Adunarea Constituantă din Rusia (din 1917), Comitetul 
Ostăşesc de ре Frontul Român a întocmit o listă aparte – Izvodul Partidului 
Socialist Revoluţionar Moldovenesc – în care au fost incluse mai multe nume, 
majoritatea militari: Andrei Scobioală, Vasile Ţanţu, Grigore Cazacliu, Ale-
xandru Buşilă, Petru Chircoman, Vasile Buga, Ştefan Secară, Andrei Ursu, 
Alecu Cărăuş, Gheorghe Curciuc. Susţinând programa partidului, membrii 
Comitetului considerau că pământul trebuie dat ţăranilor fără nici o recom-
pensă şi pledau pentru autonomia Basarabiei57. 

În linii mari, ideile sociale şi tactica Partidului Socialist Revoluţionar Mol-
dovenesc erau foarte apropiate de cele ale bolşevicilor. 

56   A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 17, f. 170
57   Soldatul Moldovan, 4 noiembrie 1917; A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 17, f. 231

Vasilie ŢANŢU (1883-?)

Născut la Horodişte, jud. Lăpuşna. 
Ştabs-căpitan. Secretar al Comitetului 
ostăşesc de pe Frontul Român. Preşe-
dinte al Biroului de organizare a Sfa-
tului Ţării. 

sublocotenent
Andrei SCOBIOALĂ (1890-1971)

Preşedinte al comitetului militar 
al Basarabenilor din Iaşi. Membru în 
Sfatul Ţării.



61

Comitetul Ostăşeşti din Iaşi, ca şi cel din Odesa, a fost desfiinţat după Con-
gresul din 20 octombrie 191758 

Roman. La 20 iulie 1917, Comitetul Ostăşesc din Roman a instituit o Co-
misie pentru Problemele Culturii, care avea drept obiectiv intensificarea lup-
tei naţionale a românilor din Basarabia. Această structură şi-a delegat emisarii 
în Basarabia pentru a contracara acţiunile propogandiştilor imperiali, trimişi 
aici de către autorităţile ruseşti. Sediul Comitetului se afla pe strada Cuza 
Vodă 7759. Comitetul a emis o circulară,”Zece porunci ale neamului moldove-
nesc”, prin care cerea basarabenilor “să nu uite că sunt moldoveni, că fac par-
te dintr-un neam mare”, specificând „că ai noştri îşi iubesc limba şi trebuie să 
vorbească numai în limba noastră , prin luptă şi muncă să câştige autonomia 
şi libertatea ţării”60. Conform lui Gherman Pântea, la propunerea comitetului, 
Guvernul Rus a permis ca funcţia de comisar gubernial al ţinutului să fie ocu-
pată de un băştinaş. În acest post a fost numit Vladimir Cristi, bun patriot şi 
susţinător al ideii naţionale. 

La 2 august 1917, moldovenii de pe Frontul Român au făcut un apel către 
toate partidele politice şi alte organizaţii naţionale, solicitând crearea la Chi-
şinău a Sfatului Ţării, ca organ de conducere al Basarabiei, în care să intre 
reprezentanţi ai tuturor naţionalităţilor ce locuiesc în Basarabia61.

La 10-14 octombrie 1917, a avut loc Congresul Reprezentanţilor Soldaţi-
lor şi Ofiţerilor Moldoveni de ре Frontul Român. În şedinţa din 12 octombrie 
1917, s-a decis formarea Comitetului Ostaşilor şi Ofiţerilor Moldoveni de ре 
Frontul Român, constituit din 15 reprezentanţi ai organizaţiilor militare loca-
le. La aceeaşi şedinţă s-a cerut să fie scutiţi de serviciul militar: Nastas din 
Divizia 61 Infanterie, Buga din Divizia 103 Infanterie, Buşilă din Regimentul 
60 Puşcaşi, Chicerman din Divizia 10 Puşcaşi, Odobescu din Regimentul 13 
Puşcaşi, Florea din Brigada 4 Artilerie, Şarban din Regimentul 9 Husari, Liso-
vog din Regimentul 55 Infanterie, Curciuc din Regimentul 8 Ulansk, Mihail 
din Regimentul 55 Infanterie, pe atunci membri ai Comitetului din Iaşi62.

Discuţiile despre anarhia din Basarabia au fost amânate pentru 20 octombrie, 
la Congresul Reprezentanţilor Tuturor Fronturilor care a avut loc la Chişinău. 

S-a hotărât totodată, ca unităţile militare să fie reconstituite conform prin-
cipiului lingvistic şi intereselor naţionale şi să se creeze unităţi militare inde-
pendente de rezervă. S-a convenit şi asupra organizării unor cursuri de limba 
58   D. Bogos, La răspântie. Moldova de la Nistru. 1917-1918. Chişinău, 1998, p. 122
59   A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 14, f. 111, 556
60   C. Aldea, Pagini dintr-o istorie zbuciumată. Bucureşti, 1993, p. 112
61   Cuvânt Moldovenesc, 25 iulie 1917, nr. 64
62   Ibidem, dosar 17, f. 5
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română, banii urmând să fie repartizaţi din fondurile rezervate instruirii unită-
ţilor militare ruse, din care făceau parte ostaşii respectivi63.

La Congres au participat 75 persoane, cărora li s-au înmânat mandate de 
participare, şi de  delegaţi la forumul militar din Chişinău.

La Congresul Militar (20 octombrie) de la Chişinău trebuia să participe 
câte un membru din partea fiecărei sute de ostaşi din serviciul militar activ64. 
Acest for urma să adopte hotărârile istorice privind autonomia Basarabiei, 
formarea instituţiei de conducere, precum şi alte decizii importante la acel 
moment pentru populaţia dintre Prut şi Nistru.
63   Ibidem, f. 6
64   Ibidem, dosar 9, f. 13
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Apogeul mişcării militarilor basarabeni l-a constituit organizarea, la Chişi-
nău, a Congresului Ostaşilor Moldoveni. 

Comitetul de la Odesa, de comun acord cu alte comitete ostăşeşti, a decis 
convocarea congresului la 20 octombrie 1917, în capitala Basarabiei. În acest 
scop, Guvernului Kerenski i-a fost expediată o telegramă, prin care se cerea 
autorizarea acestui for.1 Congresul urma să unească toate forţele revoluţio-
nare şi naţionale ale moldovenilor din întregul Imperiul Rus şi să constituie 
instituţiile naţionale de conducere a Basarabiei. 

Pentru ca lucrările Congresului să aibă loc, trebuia obţinută permisiunea 
Cartierului General Rus. Oficialii ruşi, influenţaţi de organizaţiile antimoldo-
veneşti, care promovau o propagandă de defăimare a asociaţiilor naţionale şi 
a populaţiei moldoveneşti, refuzau categoric să aprobe această cerere, adu-
când un şir de învinuiri neîntemeiate.

La 7 octombrie, Comitetul Central s-a convocat într-o şedinţă secretă. În 
pofida diversităţii de opinii, s-a decis organizarea congresului, fără a înştiinţa 
despre aceasta autorităţile ruse. Comitetul a expediat comandanţilor tuturor 
unităţilor militare, în care îşi făceau serviciul moldoveni, o telegramă cu un 
conţinut fals: “Comandanţilor de armată, de corp de armată şi de divizii. În 
baza autorizaţiei comandamentului suprem (generalisim) şi a primului minis-
tru Kerenski, nr. 378764, s-a aprobat Congresul Ostaşilor Moldoveni pentru 
data de 20 octombrie 1917, în oraşul Chişinău.

Rugăm dispoziţiunea Dumneavoastră pentru delegarea a câte doi soldaţi 
şi a unui ofiţer de la fiecare companie de moldoveni, cărora să li se elibereze 
delegaţiile şi diurna pentru 10 zile”. 

Telegrama, scrisă în rusă de către secretarul Comitetului, Maleavin, a fost 
semnată de Pântea. Respectând disciplina militară şi fiind marcaţi de anarhia 

1  A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 6, f. 45

CONGRESUL  OSTAşILOR 
MOLDOVENI
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şi haosul existente în Basarabia, comandanţii de unităţi nu au pus la îndoială 
conţinutul telegramei şi au îndeplinit cerinţele anunţate în ea.

Unele forţe antinaţionale, reprezentanţii cărora aflaseră că forul nu a fost 
autorizat, încercau să inducă în eroare participanţii referitor la ziua începerii 
forului. La 19 octombrie, a avut loc şedinţa extraordinară a Comitetului Cen-
tral, la care au participat delegaţi din alte garnizoane. Deşi nu toţi delegaţii au 
fost informaţi cu privire la data convocării congresului, Comisia de Organiza-
re a insistat ca lucrările lui să înceapă la 20 octombrie, deoarece au fost deja 
comandate locurile la hotel.

 Deputatul Prohniţchi a propus să se trimită Statului-Major al Comanda-
mentului Suprem o adresare prin care să se ceară stoparea trimiterii de tele-
grame ce anunţau că forumul moldovenilor nu a fost autorizat. Păscăluţă sus-
ţinea că autorităţile au aprobat convocarea Congresului şi opina că acţiunile 
de împiedicare a desfăşurării lui sunt antidemocratice. 

Textul original în rusă al telegramei prin care s-a anunţat convocare a Congresului  
ostăşesc de la Chişinău.



68

Se preconiza ca lucrările congresului să înceapă pe data de 20 octombrie la 
orele 1300. Cuvântările urmau să fie rostite în limba română şi doar celor care 
nu cunosc româna să li se permită să vorbească în limba rusă. Lucrările con-
gresului aveau să fie deschise de un sobor de preoţi. După slujba religioasă 
orchestra militară trebuia să susţină un concert festiv.2

În ziarul militar al lui Kerenski, conform căruia Comitetul Ostaşilor Depu-
taţi de ре Frontul Român se declara împotriva congresului, de pe data de 20 
octombrie, motivând că la redacţie au parvenit telegrame care demonstrează 
că militarii nu susţin această idee, fiind revoltaţi din cauza momentului ino-
portun şi considerându-l o acţiune contrarevoluţionară.3

Delegaţii au început să sosească la Chişinău de pe data de 18 octombrie. În 
ziua congresului în capitala Basarabiei erau prezenţi 500 invitaţi.

2  Ibidem, dosar 16, f. 49
3  Армия и флот сфободной России, 17 octombrie 1917

sublocotenent  Ion PĂSCĂLUŢĂ 

Unul dintre organizatorii Congresului  
militar  de la Chişinău (20-27 octombrie 
1917). Membru al delegaţiei  basarabeni-
lor care au întreprins o vizită generalului  
Şcerbaciov, Comandantul  trupelor ruse 
de pe Frontul român.     

ştefan hOLBAN
 
Unul dintre organizatorii Congresu-

lui  militar  de la Chişinău (20-27 octom-
brie 1917). Membru al delegaţiei care l-a 
vizitat pe Kerenski pentru a-i cere permi-
siunea de a organiza unităţi naţionale.    
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Congresul şi-a desfăşurat lucrările în Sala Eparhială din Chişinău. Au parti-
cipat peste 600 militari, sosiţi din toate colţurile Rusiei, şi 300 civili, reprezen-
tanţi ai partidelor, organizaţiilor şi mişcărilor naţionale ale moldovenilor.4

Congresul a fost deschis de către subofiţerul Gh. Pântea. Preşedinte al Pre-
zidiului a fost ales, cu majoritate de voturi, rotmistrul Vasilie Cijevschi, iar 
membri ai prezidiului – Pântea, Păscăluţă şi Braga; secretariatul a fost consti-
tuit din Holban, Platica, Rujină, Nastas, Lungu, Buga.

A doua zi, Congresul a fost prezidat de V. Cijevschi, care a comparat forul 
de la Chişinău cu Congresul Popoarelor de la Kiev.5 

Punctul culminant al Congresului Ostaşilor Moldoveni l-a reprezentat pro-
clamarea autonomiei Basarabiei şi 
alegerea Biroului de Organizare a no-
ului organ reprezentativ al ţinutului, 
Sfatul Ţării. În calitate de membri ai 
Biroului de Organizare au fost aleşi V. 
Ţanţu – preşedinte, I. Păscăluţă – co-
misar, Şt. Holban – secretar; D. Hârza, 
An. Moraru, L. Ţurcanu, Gh. Pântea, 
C. Zberea, N. Cernăuţan, E. Sinicliu, 
I. Tudos, I. Ignatiuc, I. Buzdugan, G. 
Turcuman – membri simpli.6

Congresul a adoptat un şir de re-
zoluţii şi hotărâri importante: privitor 
la Republica Federativă Rusească, 
naţionalizarea trupelor moldoveneşti, 
cohortele moldoveneşti, alte acte de 
însemnătate majoră pentru soarta po-
pulaţiei din Basarabia.

Militarii au proclamat autonomia 
politică şi teritorială a Basarabiei şi 
au creat organul legislativ suprem, 
Sfatul Ţării. Aceaste idei fuseseră 
promovate încă de la formarea Parti-
dului Naţional Moldovenesc.

Sfatul Ţării, ca organ legislativ, a 
fost creat la 20 noiembrie 1917, ur-

4  A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 19, f. 25
5  Ibidem
6  Ibidem, dosar 18, f. 2

Iorgu TUDOR (1885-1974)

Născut la Stâncăuţi, jud. Bălţi. În anul 
1917 este şef al secţiei culturale a Comite-
tului central militar din Chişinău. Membru 
al Sfatului Ţării. Redactor şef al revistei 
“Soldatul Moldovan”.
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mând “… să ocârmuiască viaţa dinlăuntru a Basarabiei potrivit obiceiurilor şi 
nevoilor de acum ale Ţării”.

Printre cerinţele înaintate se număra şi urgentarea creării unităţilor militare 
naţionale, forţele armate fiind privite ca un factor esenţial pentru menţinerea 
ordinii interne şi apărarea autonomiei7.

Congresul a decis formarea unităţilor militare naţionale, care urmau să 
aibă un rol important în menţinerea ordinii şi contracararea anarhiei în ţinut.

Procesele-verbale ale congresului militar moldovenesc din 20-27 Oc-
tombrie 1917 de la Chişinău

Din arhiva Ion Pelivan

P R O T O C O L U L

şedinţei întâiului Congres Mol-
dovenesc al soldaţilor, marinarilor şi 
ofiţerilor din întreaga Rusie, care a 
avut loc în oraşul Chişinău de la 20 
până la 27 Octombrie 1917.

Programul Congresului:
1. Alegerea Prezidiumlui.
2. Felicitările şi raporturile de la 

locuri.
3. Raportul despre lucrările Co-

mitetului Împlinitor Central Moldo-
venesc al Sfatului deputaţilor soldaţi, 
ofiţeri şi marinari.

4. Autonomia Basarabiei.
5. Naţionalizarea oştilor.
6. Basarabia şi cârmuirea ei (Sfa-

tul Ţării).
7. Chestia pământului şi colonizarea.
8. Părerile despre momentul de faţă 

şi adunarea Întemeietoare.

7  A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 104, f. 35

Ion PELIVAN  ( 1876-1954)

Născut la Rezeni, jud. Chişinău. 
Membru al Sfatului Ţării.
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9. Lucrările culturale luminătoare (Organizarea şcolilor moldoveneşti pentru 
soldaţi, a cursurilor de seară şi a bibliotecilor, şi îndestularea lor cu literatură).

10. Naţionalizarea şcolilor şi dregătoriilor din Basarabia.
11. Despre moldovenii de pe Nistru.
12. Alegerea împuterniciţilor moldoveni câte unul: în Stavcă, în Predpar-

lament şi Ministerul de Război.
13. Alegerea a trei deputaţi în Sfatul Popoarelor.
14. Fondul Naţional. 
În ziua de 20 Octombrie anul 1917, la ora 3 după amiază, deschide şedinţa 

congresului preşedintele Comitetului Împlinitor Central Moldovenesc al Sfa-
tului deputaţilor soldaţi, ofiţeri şi marinari, domnul Podporucic [Gherman] 
Pântea, felicitând călduros congresul de la numele Comitetului şi dorindu-i 
muncă rodnică şi unire. După aceasta d. Pântea propune să se aleagă prezidi-
umul congresului. 

Propunerea e primită.
După dezbateri, prin mai multe voturi, este ales ca preşedinte al Congresu-

lui d. căpitan de cavalerie Vasile Cijevschi.
Ca vicepreşedinţi sunt aleşi: d.d. podporucic Pântea, praporşcic Păscăluţa 

şi soldatul Braga.
În secretariat sunt aleşi: pentru limba rusească voluntarul Holban, marina-

rul Plătică, praporşcicul Rugină, şi pentru limba moldovenească podporucicul 
Nastasă, soldatul Lungu şi sold. Buga.

Prezidiumul ales intră în îndeplinirea datoriilor sale şi astfel congresul în-
cepe lucrul arătat în program.

Congresul este felicitat de către împuterniciţii Ocârmuirii locale, a partide-
lor obşteşti şi politice, a organizaţiilor naţionale de pe front şi din spate, care 
totodată fac şi raporturi scurte de la locuri.

Îndeobşte, toţi oratorii îşi arată călduroasa lor dorinţă ca Congresul să 
muncească în unire şi cu izbândă.

Îmbunătăţirea stării poporului moldovenesc, după cuvintele tuturor orato-
rilor, atârnă de la autonomia cea mai largă a Basarabiei.

Totodată oratorii arată, că apăsarea care au îndurat-o moldovenii în timp 
de 105 ani, i-a prefăcut pe dânşii în o naţie puternică, care n-a putut să se tre-
zească numai din pricina, că n-a fost organizată şi unită.

Trimisul moldovenilor de peste Nistru soldatul Jaloba roagă ca Congresul 
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să nu uite pe fraţii moldoveni de peste Nistru, care sunt sânge din sângele 
moldovenilor basarabeni.

Oratorul zice, că moldovenii de peste Nistru şi-l vor îndrepta spre hotarul 
locurilor locuite de moldoveni, ca să nu-i despartă în veci.

La ora 9 şedinţa s-a închis.
În ziua de 21 Octombrie şedinţa se deschide la 9 ½ dim.
Prezidează preşedintele Comitetului Împlinitor Central Moldovenesc al 

sfatului de soldaţi, ofiţeri şi marinari.
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Domnul podporucic Pântea face un raport Congresului despre organizarea 
şi lucrările comitetului. Întemeietorii întâlneau piedici la fiecare pas şi numai 
mulţumită muncii harnicilor fii ai naţiei, lucrarea urma înainte.

Comitetul până acum a urmărit două scopuri: 1) organizarea şi luminarea 
ostaşilor moldoveni, 2) organizarea şi rânduiala vieţii săteşti.

Oratorul îşi arată nădejdea că Congresul de faţă va da sprijin muncitorilor, 
şi renaşterea naţiei moldoveneşti va începe a se înfiinţa.

Căpitanul Cijevschi, în raportul său despre Congresul Popoarelor de la 
Kiev, spune că Congresul nostru, ca şi cel de la Kiev, e dator să recunoască, 
că soarta noastră ne vom croi-o numai noi înşine, prin autonomie. 

După aceasta oratorul lămureşte înţelesul Autonomiei şi a federaţiei.
Domnul Ioncu face un adaos la raportul d. Cijevschi, despre congresul de 

la Kiev. D-l spune, că după înţelesul ideii democraţiei ruseşti despre drep-
turile popoarelor de a-şi hotărî soarta lor, fiecare naţie are dreptul chiar a se 
deosebi într-o unitate neatârnată. Mai departe oratorul arată, că numaidecât 
trebuie înfiinţat organul cel mai înalt moldovenesc (Sfatul Ţării), care va in-
troduce în viaţă dreptul nostru de a ne croi soarta noastră.

D-l Buzdugan lămureşte deamănuntul toate felurile de ocârmuire, arată 
neajunsurile şi folosurile fiecărui fel şi face încheierea, că cea mai bună formă 
de ocârmuire e republica federativă. Oratorul cheamă congresul să lucreze 
pentru înfiinţarea autonomiei Basarabiei.

 D-l Holban întregeşte raporturile premergătoare, dând dovezi istorice şi 
statistice despre drepturile Basarabiei la autonomia cea mai largă. Vorbind 
despre asuprirea Basarabiei, oratorul pomeneşte şi despre politica făţarnică 
a Rusiei vechi în Balcani. Oratorul adaugă, că nu e vremea de „rugat să ni să 
deie autonomia”, precum au zis mai mulţi oratori. A aştepta ca soarta noastră 
să fie hotărâtă „de sus” e o moştenire blăstămată a regimului vechi şi nu se 
potriveşte numelui nostru de cetăţeni slobozi. „De sus nu vom căpăta nimic, 
căci acolo nimenea n-are putere. Trebuie ca noi acum să hotărâm autonomia 
Basarabiei şi să alegem Sfatul Înalt care va ocârmui ţara”.

Despre Autonomie mai vorbeşte un rând de oratori, care toţi prin cuvântă-
rile lor sunt de părere că Basarabia are dreptul să fie autonomă. Se dau vreo 
câteva rezoluţii prezidiumului, care să şi citească.

Având în vedere că toate rezoluţiile sunt la fel, să hotărăşte, ca toţi autorii 
lor să le unească într-una care va fi citită în şedinţa viitoare.

După aceasta s-a hotărât într-un glas ca Basarabia să fie autonomă.
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Acest act istoric a umplut inimile tuturor de o bucurie nespusă. În sala şe-
dinţei se aud nesfârşite strigăte de „Ura!” şi „Trăiască Basarabia autonomă 
şi slobodă”, se cântă imnuri naţionale sub steagul naţional. 

Şedinţa s-a închis la ora 7 seara.

22 Octombrie.
Şedinţa s-a deschis la ora 3 d.a. Prezidează d-l căpitan Cijevschi.
La rând e chestia naţionalizării oştilor moldoveneşti.
D-l Polcovnic Fortună spune că noi numaidecât trebuie să ne facem oştiri 

moldoveneşti, în care comanda de jos până sus va trebui să fie moldovenească. 
Mai departe raportorul îşi aduce aminte despre toate înjosirile ce le îndurau 
soldaţii moldoveni, care făceau slujbă printre streini. În sfârşit, oratorul mai 
pomeneşte despre prăzile şi neorânduielile anarhice, făcute în Basarabia de 
către dezertori şi soldaţii nedisciplinaţi, şi cheamă Congresul să ieie hotărâri 
despre înfiinţarea grabnică a oştilor naţionale, „căci numai ele sunt în stare a 
scăpa ţara de anarhie şi dărâmare”.

Următorul raportor d-l Crihan dă dovezi pentru ce ne trebuiesc oştiri mol-
doveneşti. În aceste oştiri toţi vor fi deopotrivă. Fiind alcătuite din moldoveni, 
ele vor avea încrederea locuitorilor. Aceasta s-a dovedit prin alcătuirea cohor-
telor: unde se stârneşte vreo neorânduială, sunt chemate cohortele moldove-
neşti, şi nu cazaci sau soldaţi ruşi, care sunt trimişi pentru paza Basarabiei. 
D-l Crihan propune să se ieie măsuri pentru aducerea în Basarabia a soldaţi-
lor-călăraşi moldoveni.

D-l Prahniţchi propune să se alcătuiască două regimente (polcuri) de re-
zervă moldoveneşti câte 15.000 de oameni fiecare.

D-l Popa găseşte de cuviinţă să se formeze un corp întreg de armată mol-
dovenească, pentru înfiinţarea căruia să alcătuiască o comisie anumită.

D-l Negruţă găseşte că Autonomia Basarabiei fără oaste naţională nu în-
seamnă nimic.

D-l Holban povesteşte cum a lucrat organizaţia moldovenească de la Ode-
sa care pentru despărţirea moldovenilor în părţi deosebite a întrebuinţat toate 
mijloacele, care i-au stat la îndemână şi a izbutit să facă din moldovenii din 
Ocrugul Odesa roţi [companii] deosebite, iar în polcul [Regimentul] 40 a fă-
cut chiar un batalion moldovenesc.

Prin buna sa disciplină, acest batalion a căpătat lauda comenduirii. Ca do-
vadă poate sluji atestaţia dată de către Comandantul şi Comisarul Stăpânirii 
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vremelnice din Ocrugul Odesei delegaţiei însărcinate să ceară ca polcul [regi-
mentul] să fie făcut moldovenesc.

Raportorul citeşte atestaţia şi propune să fie făcută pe lângă Comitetul 
Central o Comisie însărcinată de Congres cu naţionalizarea oştilor moldove-
neşti. 

Mai vorbesc câţiva oratori, care sunt de aceleaşi păreri despre naţionaliza-
rea oştilor moldoveneşti.

Toate rezoluţiile despre naţionalizarea oştilor se dau secretarului, care este 
însărcinat să facă din ele una, ce va fi propusă în şedinţa de la 23 Octombrie. 
La ora 8 şedinţa se închide.

23 Octombrie.
Şedinţa se deschide la orele 10 de către vicepreşedintele d. Pântea.
Se citeşte soluţia despre naţionalizarea oştilor şi este primită unanim.
Următorul punct din program e: Basarabia şi ocârmuirea ei (Sfatul Înalt 

al Ţării).
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Raportorul d-l Buzdugan povesteşte despre autonomia, de care s-a bucurat 
Basarabia în anii dintâi după alipirea ei către Rusia. Sfatul Ţării de atunci 
era compus din 10 membri. Toţi erau boieri şi nici un ţăran n-a avut loc în el. 
Sfatul Ţării de astăzi se va alcătui din elemente democratice şi va lua asupra 
lui toată sarcina ocârmuirii Basarabiei.

 După părerea raportorului, Sfatul Ţării se va alcătui dintre 100 de mem-
bri, 70 vor fi aleşi dintre moldoveni şi 30 din celelalte naţii, care locuiesc în 
Basarabia, 30 de membri moldoveni vor fi aleşi de Congresul Ostăşesc, 30 de 
la ţărănime, 10 de la organizaţiile politice moldoveneşti.

D-l Sinicliu, recunoscând nevoia de Sfatul Ţării, zice că trebuie de îngrijit 
despre mijloacele trebuincioase pentru acest Sfat.

D-l Ioncu zice că Sfatul Ţării trebuie alcătuit pe temeiuri democratice, 
precum şi Rada Ucraineană. El propune ca congresul să ceară de la Zemstva 
Gubernială 10. 000 de ruble pentru chemarea unui congres general Ţărănesc 
Moldovenesc, care va trebui să aleagă din sânul lui 30 de oameni în Sfatul Ţă-
rii. Congresul primeşte propunerea d-lui Ioncu despre Congresul Ţărănesc.

D-l Ţanţu propune ca Sfatul Ţării să fie alcătuit din 120 de membri şi din 
Congresul Ostăşesc să intre în el 40 de oameni. Mai departe oratorul zice, că 
alegerile în Sfat trebuie făcute cu mare băgare de seamă. Trebuiesc aleşi oa-
meni cuminţi şi cu ştiinţă. Fiecare front trebuie să-şi aleagă oamenii săi, fiind-
că el cunoaşte pe ai săi mai bine, decât pe cei care îi vede abia de câteva zile.

Următorii oratori, vorbind despre Sfatul Ţării, unii propun ca alegerile să 
fie făcute după ţinuturi, alţii – după ţinuturi şi fronturi, în una din şedinţele 
următoare. Iar acuma să fie pusă la vot propunerea – despre înfiinţarea Sfa-
tului Ţării. Unanim (edinoglasno) se primeşte următoarea propunere: să se 
înfiinţeze în Basarabia Sfatul Ţării din 120 membri. Moldovenii vor avea în 
el 84 de oameni, dintre care 50 vor fi aleşi din sânul Congresului Ostăşesc de 
faţă. Candidaţii se aleg după ţinuturi şi fronturi.

Şedinţa se închide la ora 13 şi 10.

24 Octombrie.
Şedinţa se deschide la ora 9 şi 40 minute dimineaţa. Prezidează d-l căpitan 

Cijevschi.
Se citesc rezoluţiile despre: a) pământ, b) colonizare, c) Sfatul Ţării, d) 

momentul de faţă şi e) Adunarea întemeietoare.
În vreme ce se vota rezoluţia despre Sfatul Ţării, reprezentantul partidului 



78

naţional-moldovenesc D-l Ioncu a făcut propunerea că acestui partid să i se 
dea cinci locuri în Sfatul Ţării. 

În propunerea aceasta se mai adaugă, că trebuie să li se deie locuri în Sfatul 
Ţării – cooperatorilor, învăţătorilor, preoţilor, avocaţilor şi altor breslaşi.

Se hotărăşte ca tuturor li se va da 10 locuri, 4 din numărul de 34 al ţăranilor 
şi 6 din numărul 50 al ostaşilor.

 Astfel Congresul Ostăşesc dă în Sfatul Ţării 44 de oameni şi ţăranii mol-
doveni – 30 de oameni.

Cu mici schimbări se primesc toate rezoluţiile.
După aceasta Congresul trece la dezbaterea următoarelor două chestiuni: 

a) despre lucrările luminătoare şi b) despre naţionalizarea aşezămintelor şi 
dregătoriilor din Basarabia. Cu învoirea Congresului, prezidiumul hotărăşte, 
că amândouă întrebările să se dezbată odată.

 Raportorul d-l Buzdugan prin dovezi arată că fiecare naţiune are dreptul 
de a se lumina în limba ei. Mai departe el arată ce s-a făcut până acum în pri-
vinţa naţionalizării şcolii din Basarabia.

Raportorul mai citeşte rezoluţiile tuturor Adunărilor Moldoveneşti despre 
naţionalizarea Şcolilor şi propune Congresului să primească aceste rezoluţii.

 D-l Erhan spune că trebuie luate măsuri ca să fie moldovenizate şi şcolile 
din capitala Basarabiei, din Chişinău.

D-l Cazacliu propune să se ia măsuri pentru luminarea în limba moldoveneas-
că a soldaţilor moldoveni, pentru care nu s-a făcut încă nimic în privinţa aceasta.

Congresul trece la dezbaterea întrebării despre moldovenii de peste Nistru. 
Reprezentantul acestora, d-l praporşcic Bulat, citeşte o rezoluţie, pe care roa-
gă Congresul să o primească. 

Mai departe oratorii propun, ca să li se deie nu numai moldovenilor de pe 
malul stâng al Nistrului, ci şi tuturor moldovenilor din întreaga Rusie.

Se primeşte propunerea ca să le fie date moldovenilor de peste Nistru 10 
locuri în Sfatul Ţării şi să se facă o cerere către Stăpânirea vremelnică şi Rada 
Ucraineană, că tuturor moldovenilor ce se află în afară de Basarabia, să li se 
încuviinţeze aceleaşi drepturi, de care se bucură neamurile nemoldovene din 
Basarabia autonomă.

Despre fondul naţional au vorbit câţiva oratori, care prin dovezi au arătat, 
că acest fond numaidecât trebuie înfiinţat. Se propune o rezoluţie, în care se 
spune, că despre Fondul Naţional va trebui să se îngrijească Sfatul Ţării. Re-
zoluţia e primită.
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După aceasta se fac alegerile la Predparlament. Se propun câţiva candidaţi, 
dintre cari prin majoritate de voturi este ales D-l Praporşcic Secară. 

Se face o întrerupere până la 4 ceasuri.
Şedinţa se începe la 4 ceasuri, sub conducerea d-lui Cijevschi. 
D-l Guja, de la numele învăţătorilor moldoveni, felicită Congresul şi-i do-

reşte muncă cu izbândă.
După aceasta corul moldovenesc de învăţători şi învăţătoare, sub conduce-

rea părintelui Berezovschi, cântă câteva imnuri şi cântece moldoveneşti.
Congresul cu o nespusă plăcere ascultă cântarea şi după fiecare cântec 

izbucneşte în strigăte de bucurie.
În timpul concertului soseşte delegaţia românilor transilvăneni, care merg 

spre frontul român. Şeful delegaţiei felicită Congresul, iar corpul voluntarilor 
îndeplineşte câteva imnuri naţionale.

 După plecarea transilvănenilor, Congresul trece la dezbaterea sistemului 
de alegere în Sfatul Ţării.

Şedinţa se închide la 7 ceasuri seara.

25 Octombrie.
Şedinţa se deschide la 9 ceasuri 20 minute dimineaţa.
Se prelungesc dezbaterile despre sistemul de alegeri în Sfatul Ţării.
La 1 ceas 30 minute, şedinţa se declară închisă pentru oaspeţi.
Comisarul Guberniei1 [Vladimir Gr. Cristi] face cunoscut Congresului că a 

primit ştiri despre oarecare neorânduieli din Petrograd şi roagă Congresul să 
mai stea câteva zile, până ce se va lămuri starea lucrurilor. Propunerea pusă 
la vot se primeşte unanim.

Preşedintele propune să fie aleşi membri în Comitetul Revoluţionar. Pro-
punerea e primită. Sunt aleşi: Praporşcic Crihan, Praporşcic Osoianu, soldatul 
Tudos, Praporşcic Păscaluţă şi voluntarul I. Buzdugan.

Se pune la vot şi se primeşte propunerea: să se aleagă de la fiecare ţinut 
câte 10 candidaţi, dintre care Congresul va alege câte 4 deputaţi în Sfatul 
Ţării, de la 8 ţinuturi 32 deputaţi. Ceilalţi 12 deputaţi vor fi aleşi de la Orga-
nizaţiile Militare Moldoveneşti.

Şedinţa se închide la 2 ceasuri 15 minute d.a.
Şedinţa se deschide la 4 ceasuri 10 minute d.a., sub conducerea d-lui Ci-

jevschi. Se primesc izvoadele candidaţilor din fiecare ţinut.
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Se încep alegerile, în rezultatul cărora sunt aleşi:
Din ţinutul Sorocii
1. Ţurcan (podporucic) cu 185 glasuri
2. Epure (cinovnic) cu 71 glasuri
3. Bolocan (cinovnic) cu 72 glasuri
4. Ignatiuc (marinar) cu 69 glasuri

26 Octombrie.
Şedinţa se deschide la 10 ceasuri dimineaţa. Prezidează d-l Cijevschi. Se 

aleg deputaţii din ţinutul Ismailului. Sunt aleşi:
1. Zubac (podporucic) cu 220 de glasuri
2. Ciornei (praporşcic) cu 104 glasuri
3. Mataman (soldat) cu 84 glasuri
4. Zbierda (praporşcic) cu 69 glasuri

27 Octombrie.
Sub conducerea Comisiei de alegeri, se fac alegerile din celelalte ţinuturi. 

Sunt aleşi:
Din ţinutul hotinului
1. Moraru (porucic) cu 351 glasuri
2. Cernăuţeanu (podporucic) cu 300 glasuri
3. Mârza (praporşcic) cu 271 glasuri
4. Moraru (soldat) cu 246 glasuri

Din ţinutul Bălţilor
1. Pântea (podporucic) cu 378 glasuri 
2. Crihan (praporşcic) cu 348 glasuri
3. Buzdugan (voluntar) cu 326 glasuri
4. Ţanţu (podporucic) cu 325 glasuri

Din ţinutul Chişinăului
1. Pelivan (avocat) cu 351 glasuri
2. Holban (soldat) cu 349 glasuri
3. Tudos (cinovnic) cu 346 glasuri
4. Grosul (praporşcic) cu 362 glasuri
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Din ţinutul Orheiului
1. Sinicliu (soldat) cu 197 glasuri
2. Plătică (marinar) cu143 glasuri
3. Buiuc (praporşcic) cu 82 glasuri
4. Roşca (praporşcic) cu 81 glasuri

Din ţinutul Benderului
1. Creangă (podporucic) cu 314 glasuri
2. Ştirban (praporşcic) cu 249 glasuri
3. Chiriac (soldat) cu 226 glasuri
4. Silistrar (podporucic) cu 149 glasuri

Din ţinutul Achermanului
1. Prahniţchi (leitenant) cu 144 glasuri
2. Ciobanu (praporşcic) cu 50 glasuri
3. Tudos (unter-ofiţer) cu 255 glasuri
4. Dragomir (praporşcic) cu 31 glasuri

Înainte de a se împrăştia, Congresul a ales o comisie de organizare, pentru 
introducerea în viaţă a tuturor hotărârilor luate.

În comisie sunt aleşi: Podporucic Ţanţu, marinarul Turcoman, voluntarul 
Buzdugan, soldatul Munteanu şi praporşcicul Suruceanu.

Comisia are dreptul a chema în sânul său pe acei din părtaşii Congresului, 
care îi vor fi de folos.

Congresul se închide la 28 Octombrie ora 6 seara.
Preşedintele Congresului (ss) Rotmister Cijevschi
Secretar (ss) Podporucic Năstasă
Chişinău
28 Octombrie 1918
Conform cu originalul
Secretarul Congresului pentru limba rusă                        Ştefan Holban 
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MILITARI  îN SFATUL ŢĂRII 

Congresul Ostaşilor Moldoveni a ales Biroul 
de Organizare a Sfatului Ţării, în componenţa 
căruia intrau Ţanţu, Crihan, Pântea, Buzdugan, 
Turcuman, Prahniţchi, Sinicliu, Zberea, Ţur-
can, Iepure, Cernăuţean, Mârza, Tudos, Mura-
riu, Matei, Păscăluţă şi Ignatiuc.8 

Nucleul Sfatului Ţării trebuiau să-l formeze 
tot militarii. În legislativ au intrat deputaţii mili-
tari: Cernăuţean, Mârza, Anatol şi Dimitrie Mo-
rari, Pântea, Crihan, Buzdugan, Ţanţu, Ţurcan, 
Iepure, Bolocan, Ignatiuc, Holban, Iorgu şi Ioan 
Tudor, Grosu, Plătică, Sinicliu, Buiuc, Roşca, 
Creangă, Ştirbeţ, Chiriac, Silistrar, Prahniţchi, 
Ciobanu, Dragomir, Zubac, Ciornei, Moldovan, 
Zberea, Turcuman, Saloboi, Bulat, Nichitiuc, 
Rugină, Cijevschi, Surucean, Păscăluţă, Gafen-
co, Secară, Palii, Mare, Scobioală şi Cazacliu.9

În ziua primei şedinţe a legislativului, trupe-
le militare moldoveneşti au organizat o paradă 
militară în faţa localului unde avea loc şedinţa 
Sfatului Ţării. La ea au participat Regimentul I 
Moldovenesc, bateriile de artilerie, garda pala-
tului şi câteva unităţi străine.10

 La 2 decembrie 1917, s-a convocat şedinţa co-
mună a fracţiei militare a Sfatului Ţării şi a Comi-
tetului Central Moldovenesc. Unul dintre subiec-
tele de pе ordinea de zi a fost problema relaţiilor 
dintre aceste structuri, deoarece Comitetul avea o 
atitudine negativă faţă de instituţia superioară.11 

 Pentru paza Sfatului Ţării a fost înfiinţată 
o gardă de palat sub comanda locotenentului 
Modval. 
8  Ardealul, nr. 9, 26 noiembrie 1917.
9  D. Bogos, La răspântie. Moldova de la Nistru, 1917-1918, 
Chişinău, 1998, p. 116
10  Ibidem, p. 118
11  A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 17, f. 233

Ion Inculeţ (1884-1940)

Născut la Lăpuşna. Ajutor 
de Comisar gubernial. Pre-
şedinte al Sfatului Ţării înce-
pând cu 21 noiembrie 1917.

Pantelemon Erhan 
(1884-1971)

Născut la Tănătari, jud. Ti-
ghina. Prim-Director General al 
Republicii moldoveneşti. 
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COhORTE MILITARE

Cohortele militare au fost primele unităţi militare naţionale organizate în 
Basarabia. Ele reprezentau nişte detaşamente poliţieneşti, scopul cărora era 
de a restabili ordinea în ţinut. 

Cohortele au fost create la iniţiativa or-
ganizaţiilor obşteşti din Basarabia, care au 
decis să transfere din Odesa la Chişinău 
Regimentul 5 Rezervă de Infanterie şi Re-
gimentul 40. Cohortele urmau să includă 
detaşamente formate din soldaţi refăcuţi 
după rănile suferite pe câmpul de luptă, 
repartizate în diferite oraşe ale Basarabiei 
în scopul luptei cu anarhia. “Dacă aceste 
măsuri nu vor fi luate, moldovenii vor sta 
singuri la apărarea intereselor lor, vom fi 
ajutaţi de ucraineni”, se spunea într-o ho-
tărâre în care se menţiona şi formarea unui 
bloc comun cu ucrainenii.1

Decizia de a transfera la Chişinău Regi-
mentul 40 şi de a-l completa în exclusivitate 
cu moldoveni a fost luată la 15 iunie 1917, de 
către Comitetul Moldovenilor din Odesa. În 
favoarea acestei decizii s-a pronunţat cea mai 
mare parte a efectivului unităţii. Conform de-
ciziei, conducătorii militari din Basarabia ur-
mau să nu mai trimită moldovenii mobilizaţi 
1  A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 4, f. 39

ORGANIZAREA UNITĂŢILOR MILITARE 
NAŢIONALE îN BASARABIA

Anton CRIhAN (1893-1993)

Născut în Sângerei, jud. Băl-
ţi. Absolvent al şcolii militare din 
Odesa. Organizator al Comitetu-
lui militar din Bârlad. Iniţiatorul 
creării cohortelor moldoveneşti şi 
organizatorul acestora. Primul co-
mandant al unităţilor de cohorte. 
Membru în Sfatul Ţării.
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în unităţile militare din “marea Rusie”, ci doar în Regimentul 40 Infanterie din 
Odesa. S-a decis ca detaşamentele nou-formate să fie numite “cohorte”. Denumi-
rea amintea de originea latină a moldovenilor. Cohortele urmau să fie create doar 
din ostaşi originari din Basarabia.

Conform telegramei nr.156 370, adjunctul comandantului suprem al arma-
tei ruse de pe Frontul Român, generalul A. Şcerbaciov, a permis formarea şi 
trimiterea în Basarabia a unităţilor militare naţionale, care urmau să menţină 
ordinea publică. Unităţile nou-create urmau să lupte cu anarhia şi haosul cau-
zate de ostaşii dezertori, ce părăseau samavolnic frontul, sau de unităţile ce se 
reîntorceau din raza acţiunilor militare, dar şi de acţiunile social-revoluţiona-
re, provocate de propaganda bolşevică, ce lua amploare în teritoriu.2 

Fiecare cohortă întrunea câte 100 de oameni, conduşi de un ofiţer, nu-
mit la sugestia Comitetului Executiv Moldovenesc. În componenţa lor intra 
şi un inspector, subordonat direct şefului Statului-Major al circumscripţiei 
Odesa, şi, sub aspectul ordinii de execuţie, comandantului garnizoanei Chi-
şinău. Comandantul unităţii se subordona nemijlocit inspectorului.3 Soldaţii 

2  Gh. Andronache, Albumul Basarabiei, Chişinău, 1935, p. 157-158. “Scopul formării cetelor: 1. 
Paza siguranţei personale şi publice a cetăţenilor; 2. Lupta cu dezertorii; 3. Oprirea vânzării tainice 
a băuturilor spirtoase; 4. Prevenirea dezordinelor agrare; 5. Lupta cu anarhia şi contrarevoluţia; 6. 
Menţinerea ordinei în caz de demobilizare.” 

3  Ibidem, p. 158
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din cohorte trebuiau neapărat să fie originari din Basarabia şi încorporaţi prin 
comisariatele locale.4 Cohortele aveau sarcina de a combate anarhia, a proteja 
cetăţenii, a opri dezertările, a preveni dezordinile agricole şi a asigura mobi-
lizarea pentru armată.

Cu aprobarea lui Şcerbaciov, în Basarabia urmau să fie trimise 16 cete de 
cohorte, majoritatea fiind create la Odesa.5

La 12 august 1917, plutonierul Ştirbeţ cerea şefului Statului-Major al dis-
trictului militar Odesa să-i pună la dispoziţie şase vagoane pentru a transporta 
240 de ostaşi şi 2 ofiţeri, care plecau la Chişinău să formeze detaşamente de 
miliţieni.6 La 22 august 1917 în Basarabia urma să fie trimis de la Odesa plu-
tonierul Murmurachi, pentru a fi numit comandant al “detaşamentului mobil 
de miliţieni” al oraşului Chişinău.7

4  Dm. Bogos, La răspântie. Moldova de la Nistru. 1917-1918, Chişinău, 1998, p. 105
5  Gh. Pântea, Rolul organizaţiilor militare moldoveneşti în actul unirii Basarabiei, Chişinău, 1932, p. 84
6  Ibidem, dosar 26, f. 155
7  Cuvânt Moldovenesc, nr. 82, din 12 septembrie 1917

Nicolae CERNEI (1892-?)

Născut la Toceni, jud. Cahul. 
Membru al Comitetului militar al 
basarabenilor din Odesa. Participă 
la organizarea cohortelor militare.

Sublocotenent Mihail SURUCIANU

Unul dintre organizatorii Comitetu-
lui militar de la Odesa şi organizator al 
primelor cohorte moldoveneşti.
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La 30 august 1917, Comitetul Soldaţilor şi Ofiţerilor din Odesa s-a adre-
sat militarilor moldoveni cu următorul apel: “…trebuie să alcătuiţi din ostaşi 
moldoveni, după pilda celor din Odesa, batalioane anumite. Aceste batalioane 
vor trebui să lupte cu armele în mâini împotriva duşmanilor slobozeniei…” 8

Iniţiativa militarilor din Odesa a fost susţinută şi de comitetele militare 
moldoveneşti din Iaşi, Chişinău, Bender, Sevastopol, Novogheorghievsk etc. 
Cohortele au cunoscut o evoluţie vertiginoasă, mai ales după lucrările Con-
gresului Ostaşilor şi Ofiţerilor Moldoveni, care, prin rezoluţia nr. 4, a decis 
majorarea numărului formaţiunilor moldoveneşti de la 16 la 100 unităţi.9 

 Moldovenii au organizat aceste detaşamente militare, cu prerogative 
poliţieneşti,10 din cauza dezintegrării armatei ruseşti de pe front. Totodată, au 
fost întreprinse măsuri concrete în vederea formării unităţilor militare naţio-
nale. În documentele de epocă, cohortele figurează ca regimente, detaşamente 
ale Republicii Democratice Moldoveneşti.

Conform lui Dimitrie Bogos, cohortele militare “aveau mai mult o orien-
tare contrarevoluţionară”11. Acesta se referea, probabil, la antrenarea lor în 
acţiunile antimoşiereşti ce se dezlănţuiau în satele din Basarabia.
8  A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 19, f. 31
9  Ibidem, dosar 11, f. 23
10  Dm. Bogos, La răspântie. Moldova de la Nistru. 1917-1918, Chişinău, 1998, p. 105
11  A. N. R. M., fond 919, inventar 2, dosar 2, partea II, f. 237
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Prin decizia din 18 decembrie a Consiliului Directorilor Generali, cohorte-
le se subordonau administrativ comisarilor de judeţ.12 

La 30 decembrie 1917, Preşedintele Consiliului Directorilor Generali îl 
informa referitor la această hotărâre ре Directorul Militar, subliniind că a fost 
adoptată decizia de a subordona administrativ cohortele comisarilor de judeţ 
şi a le recunoaşte ca unităţi auxiliare în paza obiectivelor din teritoriu.13

La 23 noiembrie 1917, adjunctul inspectorului cohortelor, Ciornei, a emis 
un ordin de substituire a denumirii “cohorte” prin “detaşamente mobile”. El 
motiva că acest termen ar fi o denumire istorică, nu o traducere din rusă a 
denumirii propuse.14

La începutul lui ianuarie 1918 a fost organizat serviciul de transmisiuni al 
cohortelor militare15. 

La 19 februarie 1918, ofiţerii şi soldaţii care făceau parte din cohorte au 
fost eliminaţi din statele de personal din motivul lichidării untăţilor respec-
tive.16 Conform afirmaţiilor lui Gh. Andronache, toate cohortele, precum şi 
Regimentul I, au avut ca drapel de luptă tricolorul românesc.17

Cohortele militare au jucat un rol considerabil în mişcarea naţională şi au 
contribuit la combaterea anarhiei, servind drept imbold pentru formarea uni-
tăţilor militare naţionale. 

PROCESUL BIROCRATIC DE ORGANIZARE  
A UNITĂŢILOR MILITARE 

La 11 septembrie 1917, a fost convocată şedinţa comună a Comitetului 
reprezentanţilor regimentelor, companiilor, Primului Batalion Moldovenesc, 
Regimentului 40 Rezervă şi militarilor moldoveni din Flota Mării Negre, pre-
zidată de G. Turcuman. Conform protocolului, în cadrul ei s-a discutat şi pro-
blema reorganizării Regimentului 40 în Regiment moldovenesc. Unităţile ur-
mau să fie organizate de către colonelii Furtună şi Constantinov, care fuseseră 
deja transferaţi în acest regiment. Statul-Major al districtului Odesa trebuia 
să trimită ostaşi moldoveni pentru completarea regimentului. Oficial, această 
unitate a fost creată în capitala Basarabiei datorită eforturilor moldovenilor, 
banii fiind alocaţi de Zemstva din Chişinău. Tot cu probleme de organizare 
12  Ibidem, f. 246
13  Ibidem, fond 727, inventar 2, dosar 108, f. 10
14  A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 108, f. 42b
15  Gh. Andronache, Albumul Basarabiei. - Chişinău, 1935, p. 158
16  Ibidem p. 160
17  A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 2, f. 256
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chişinăuienii l-au delegat pe I. Păscăluţă ca reprezentant în Comitetul revolu-
ţionar permanent de la Odesa.18

La 20 septembrie 1917, la şedinţa extraordinară a Comitetului Unităţilor de 
la Odesa, comandantului Divizionului 5 Artilerie rezervă i s-a cerut schimbarea 
denumirii Aerobateriei 129 Moldoveneşti în Ştefan cel Mare şi trimiterea ei în 
Basarabia. A fost prima baterie de artilerie moldovenească trimisă la Chişinău. 

Efectivul moldovenesc al unităţilor militare urma să poarte, ca semn dis-
tinctiv, o cocarda în culori naţionale şi epoleţi înguşti, “ca la militarii fran-
cezi”. În scopul rezolvării acestor probleme, la Statul-Major al Comanda-
mentului Suprem au fost delegaţi militarii Holban şi Păscăluţă, care aveau şi 
misiunea de a-i convinge pe superiori ca Unitatea nr. 145 Artilerie să poarte 
numele Mihai Viteazul. Se preconiza ca această unitate să fie a doua aeroba-
terie moldovenească.19

Prin telegrama din 28 septembrie 1917, ştirea referitor la formarea unită-
ţilor militare a ajuns şi la basarabenii din Sevastopol, cărora li se aducea la 
cunoştinţă că a fost permisă formarea primului regiment de infanterie moldo-
venesc. Aceştia trebuiau să contribuie la organizarea unităţii. La acest docu-
ment s-a anexat şi telegrama nr. 832 din 15 septembrie, prin care comisarul 
Guvernului Provizoriu al Frontului Român îl informa pe ajutorul Comandan-
tului Suprem de pe front despre vizita delegaţiei Comitetului Ostăşesc de la 
Chişinău şi aprobarea cerinţei lui de a forma unităţi militare moldoveneşti. 
Copia unei alte telegrame conţinea adresarea generalului rus către Coman-
dantul Suprem al Armatei Imperiale, prin care acesta propunea ca basarabeni-
lor să li se permită formarea de unităţi militare naţionale.20 

Aprobarea acestor decizii a trezit invidia unor minorităţi naţionale, care do-
reau şi ele formarea unor unităţi militare proprii. De exemplu, ucrainenii au 
protestat contra moldovenizării Regimentului 40 Infanterie, dorind ca acesta să 
devină ucrainean. Ei aveau pretenţii şi asupra Diviziei a XIV-a, care istoriceşte 
aparţinea Basarabiei. Rada militară din Odesa declara că, având în vedere anar-
hia şi teroarea din oraş, nu protestează contra plecării acestui regiment în Basa-
rabia, dar că unităţile militare – moldoveneşti sau ucrainene – nu puteau părăsi 
Odesa înainte de a fi definitiv separate şi constituite pe principii naţionale.21

Comitetul Central Ostăşesc din Chişinău era coordonatorul principal al 
organizării formaţiunilor militare. Încă în vara anului 1917, acesta trimisese 
o delegaţie la Iaşi, unde se afla Cartierul General al forţelor ruse de pe Fron-
18  Ibidem, fond 725, inventar 2, dosar 2, f. 245-252
19  Ibidem, fond 727, inventar 2, dosar 9, f. 68-70
20  Ibidem, dosar 4, f. 25
21  Sfatul Ţării, nr. 5, din martie 1918
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tul Român, pentru a avea o întrevedere cu generalul rus Şcerbaciov şi a-i 
cere permisiunea de a organiza unităţi naţionale moldoveneşti la Chişinău. 
Ascultând doleanţele militarilor basarabeni (locotenent-colonelul Nicolae 
Furtună, ştabs-căpitanul Gheorghe Andronachi şi sublocotenentul Nicolae 
Cernăuţan), generalul a declarat: “Nu sunt în drept să dau asemenea apro-
bare, aceste probleme le poate soluţiona numai Ministerul de Război. Totuşi 
cred că unităţile naţionale ar fi binevenite şi ar da rezultate mai eficiente”.22 
După această discuţie, oficialii moldoveni au înţeles că numai Kerenski pu-
tea lua o hotărâre în acest sens.

Majoritatea istoricilor sunt de părere că generalul Şcerbaciov ar fi respins 
propunerea delegaţiei, însă, în realitate, în telegrama trimisă, acesta consimţi-
se la organizarea de regimente moldoveneşti. Telegrama se păstrează în fon-
durile Arhivei Naţionale a Republicii Moldova. Delegaţia a fost primită de 
Comisarul Guvernului Provizoriu de pe Frontul Român. În scrisoarea care s-a 
păstrat se menţionează că comisarul Ăm îi raporta lui Şcerbaciov că a ascultat 
doleanţele delegaţiei trimise de Comitetul de la Chişinău de a permite crea-
rea primului regiment de infanterie moldovenesc cu staţionare permanentă 
la Chişinău, scopul propus fiind susţinerea şi completarea Frontului Român. 
Oficial, regimentul urma să participe la acţiunile militare de pe front alături de 
soldaţii ruşi. Moldovenii argumentau crearea unităţii şi prin faptul că ostaşii 
basarabeni nu cunoşteau prea bine limba rusă, motiv din care instruirea lor 
era dificilă. În armata imperială existau deja diferite regimente naţionale – ale 
lituanienilor, polonezilor şi ucrainenilor – care completau frontul, fiind con-
ştiente de o cauză comună,23 lupta cu duşmanul extern.

Ajutorul comandantului suprem al forţelor ruse de pe front îl informa, la 16 
septembrie 1917, prin telegrama nr. 162414, ре Al. Kerenski, şeful Guvernu-
lui rus, că se alătură la rugămintea Comitetului Moldovenesc şi propune să se 
formeze la Chişinău primul regiment de infanterie de rezervă moldovenesc, 
susţinând că “nu există nici un temei de a refuza, deoarece moldovenii nu 
tind să privatizeze un oarecare regiment de pe front, dar doresc, dimpotrivă, 
să-l formeze pe al lor”.24 Prezenţa în centrul Basarabiei a unei astfel de unităţi 
disciplinate, menţiona el, ar putea contribui la stoparea rapidă a omorurilor, 
furturilor şi pogromurilor asupra populaţiei paşnice, de pe teritoriul Basara-
biei. Concomitent, afirma el, se va elibera pentru front o parte considerabilă 
de cavalerie, disloctă în Basarabia pentru înăbuşirea diferitelor “acte de dez-
ordine”. Regimentul, după afirmaţiile lui Şcerbaciov, urma să joace un rol 
22  Ibidem, fond 727, inventar 2, dosar 2, f. 69
23  A. Bobeico, Sfatul Ţării. - Chişinău, 1993, p. 48
24  Cuvânt Moldovenesc, nr.64, din 1917
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Sublocotenent Grigore teRzIMan

S-a aflat în serviciul militar activ timp de 32 
ani şi 5 luni. A participat la războiul cu Japonia 
(1903); în timpul primului război mondial, s-a 
remarcat în lupta de la Mărăşeşti. A fost unul 
dintre iniţiatorii şi organizatorii comitetelor 
moldoveneşti. membru al delegaţiei trimise la 
Kerenski pentru a rezolva problema formării 
unităţilor militare naţionale ale Republicii Mol-
doveneşti. Înscris în listele efectivului primei 
unităţi moldoveneşti. 

Participant la prima paradă a unităţilor mol-
doveneşti, desfăşurată la 25 decembrie 1917. 
Decorat cu toate cele patru cruci Sfântul Ghe-
orghe, cu patru medalii Sf. Gheorghe, cu alte 6 
medalii  de aur oferite pentru vitejie în lupte. 
Pentru vitejia demonstrată în războiul ruso-ja-
ponez, a fost distins cu 3 decoraţii prestigioase. 
Pe parcursul luptelor a fost rănit de 8 ori. 
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important şi în timpul demobilizării armatei ruse de pe front, căci în timpul 
trecerii ei prin Basarabia ar fi putut avea loc diferite dezordini.25

Generalul le-a propus moldovenilor să trimită o delegaţie la Petrograd 
pentru a solicita aprobarea lui Kerenski.26

Pentru soluţionarea definitivă a problemei privind formarea unităţilor mi-
litare naţionale, la Petrograd a plecat o delegaţie, compusă din N. Furtună, G. 
Pântea şi A. Terziman. Kerenski a fost de acord cu propunerile delegaţiei, în-
aintând condiţia ca aceste unităţi să fie controlate în continuare de conducerea 
rusă şi să acţioneze în baza indicaţiilor centrului.

Generalul Duhonin a trimis prin telegraf, conform dispoziţiei date de Ke-
renski, o telegramă adresată Comandantului Suprem de pe Frontul Român şi 
Comitetului Central Executiv Moldovenesc, în care se înştiinţa că, în principiu, 
nu există obiecţii în privinţa formării unităţilor, dar, având în vedere greutăţile 
ce vor apărea, mai raţională ar fi utilizarea Regimentului 40 Rezervă, format 
iniţial în baza Regimentului 53 Volâni. Conducerea rusă susţinuse iniţiativa 
basarabenilor de a crea acest regiment, cu condiţia ca acesta să fie transferat în 
unul din orăşelele mici ale Basarabiei, în niciun caz în Chişinău. Oficialii ruşi 
erau îngrijoraţi de aflarea unităţii militare moldoveneşti în capitala ţinutului, 
deoarece aici se afla şi administraţia rusă. Completarea cu moldoveni a unităţii 
trebuia efectuată treptat, deoarece exista teama unei rebeliuni naţionale.27

Această rezoluţie le-a permis basarabenilor să înceapă cu ajutorul Comite-
tului Central Militar, organizarea formaţiunilor militare moldoveneşti. 

La şedinţa din 27 septembrie a Comitetului Militar al moldovenilor din 
Chişinău, preşedintele Pântea a raportat cu privire la rezultatele deplasării 
la Petersburg, la Marele-Stat Major al Comandamentului Suprem al Armatei 
Ruse, despre organizarea unităţilor militare şi transferul lor la Chişinău. Se 
menţiona că baza materială a Regimentului 40 este formată la Chişinău şi, pe 
parcursul timpului prin el au trecut 15 000 de ostaşi moldoveni, care au com-
pletat efectivul de pe front şi, mai ales, diviziile strategice legate de Basarabia 
şi de Chişinău.28 

La 7 octombrie 1917, Şefului Suprem al Statului-Major al districtului mi-
litar Odesa i se cerea numirea în funcţia de comandant al regimentului a co-
lonelului Nicolai Furtună, care până atunci îşi făcuse serviciul în Regimentul 
64 Infanterie Mensk.29

25  Gh. Pântea, Rolul organizaţiilor militare moldoveneşti în actul unirii Basarabiei, Chişinău, 1932, p. 25-26
26  A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 2, f. 9
27  Ibidem, partea a II-a, f. 298
28  Ibidem, partea I, f. 156
29  Ibidem, fond 919, inventar 2, dosar 1, partea I, f. 73
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Deoarece nu toate unităţile erau separate după principiul etnic, în regimen-
tele mixte, unde îşi făceau serviciul nu doar soldaţi moldoveni, ci şi de alte 
naţionalităţi, apăreau situaţii de conflict. La 23 septembrie, a avut loc şedinţa 
extraordinară a Comitetului Executiv Moldovenesc şi a Radei Ucrainene, a 
reprezentanţilor Regimentului 40, flotei şi aerobateriilor moldoveneşti, prezi-
dată de Turcuman. Şedinţa cerea ca reprezentanţii Comisariatului Militar al 
Guvernului să rezolve litigiul în problema completării Regimentului 40.30

Comandantul staţiunii Sevastopol a Flotei Mării Negre, în ordinul nr. 219 
din 17 noiembrie 1917, dat în exclusivitate pentru secţiunea militară infante-
rie, atrăgea atenţie asupra ordinului adjunctului Comandantului Suprem Rus 
de pe Frontul Român, emis la 6 noiembrie 1917 sub nr.056. Comandantul flo-
tei dăduse o dispoziţie ca ofiţerii şi soldaţii moldoveni, în cazul în care doreau, 
să fie incluşi în componenţa regimentului moldovenesc din oraşul Chişinău.

În ordin se menţiona: “Conform telegramei Şefului Statului-Major al Co-
mandantului Suprem nr. 16093, ordon:

1. Din 27 octombrie în oraşul Chişinău a început formarea primului regi-
ment moldovenesc de rezervă.

2. Organizarea se încredinţează colonelului Furtună, căruia îi permit să 
preia temporar funcţia de comandant al regimentului dat.

30  Ibidem, dosar 2, partea II, f. 444
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Porţile străzii Bender
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3. Baza materială şi tot echipamentul să fie transmis pentru formarea unită-
ţii din Regimentul 260, conform dispoziţiei Statului-Major al Armatei a IV-a.

4. Pe tot parcursul perioadei de formare şi până la organizarea primului 
regiment moldovenesc, acesta să fie asigurat material la toate categoriile de 
şeful suprem pentru aprovizionarea Armatei Frontului Român.

Adjunctul Înaltului Comandant Suprem al Armatei Ruse de pe Frontul Ro-
mân, general de infanterie Şcerbaciov”.31

Astfel, conform ordinului nr. 665, comandantul unei brigăzi independen-
te de voluntari din Sevastopol, general-maiorul Cereavski a ordonat să fie 
trimişi moldoveni voluntari pentru a participa la formarea regimentului mol-
dovenesc. El propunea comandantului Regimentului 470 Infanterie, pe lângă 
care moldovenii se organizaseră într-un pluton separat, să trimită temporar 
această unitate la Chişinău, urmând să i se raporteze despre efectivul ce tre-
buia să părăsească Sevastopolul. Ca bază servea ordinul nr. 219 al Coman-
dantului Flotei Maritime a Mării Negre, emis la 17 noiembrie şi difuzat de 
Statul-Major al cetăţii Sevastopol.

Odată cu formarea unităţilor militare autorizate, au apărut şi unităţi mili-
tare create în mod samavolnic, fără permisiunea Directorului militar, la Ca-
hul, Ismail şi Bolgrad, fapt confirmat de comisarul oraşului Bolgrad, ofiţerul 
Dumbravă. După formarea Consiliului Directorilor Generali s-a hotărât inter-
zicerea ре teritoriul Republicii Moldoveneşti a tuturor formaţiunilor militare 
neautorizate; cele deja existente urmau să fie desfiinţate.32

Odată cu apariţia instituţiilor militare naţionale, a crescut fluxul de ostaşi 
basarabeni care se întorceau în Basarabia. Pentru repartizarea acestora erau 
necesare mijloace materiale şi financiare. Din aceste considerente, Consiliul 
Directorilor Generali a cerut de la generalul Şcerbaciov un milion de ruble 
pentru a întreţine unităţile militare naţionale.33

Concomitent, se întreprindeau măsuri în vederea demobilizării ostaşilor 
din armată. La 20 decembrie 1917, a fost creată o comisie de demobilizare, 
considerată organ suprem în această problemă, formată din reprezentanţi ai 
Sfatului Ţării, Comitetului Executiv al Ostaşilor şi Muncitorilor, Dumei Oră-
şeneşti, ai Uniunii Deputaţilor Ţărani, Uniunii Ostaşilor, Uniunii Căilor Fera-
te, Comitetului Militar Central Moldovenesc. Ea includea atât reprezentanţi 
ai cercurilor naţionale, cât şi ai administraţiei şi organismelor militare ruse.34

31  Gh. Pântea, Rolul organizaţiilor militare moldoveneşti în actul unirii Basarabiei, Chişinău, 1932, p. 22
32  Ibidem, p. 28
33  A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 13, partea I, f. 119
34  Ibidem, dosar 17, f. 47
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Directorul General Militar îl informa ре comandantul Frontului Sud-Vest 
al Armatei Ruse despre situaţia din unităţile militare din republică, precum şi 
despre acţiunile samavolnice ale comisarului ucrainean, Iankoveţki, şi ale le-
giunii poloneze, care, fără permisiunea conducerii din Basarabia, îşi însuşeau 
bunurile materiale ale unităţilor ruse din teritoriu.35

A fost adoptată o hotărâre care stipula că, pe teritoriul Republicii Mol-
doveneşti, formarea unităţilor militare şi aprovizionarea lor materială urma 
să se realizeze numai cu consimţământul Directorului General Militar. 
Toate bunurile rămase de la trupele ruse trebuiau puse la dispoziţia aces-
tuia. Bunurile materiale preluate de unităţile militare ce aparţineau altor 
naţionalităţi urmau să fie predate. Aceste unităţi străine, la cererea Direc-
torului din Basarabia, trebuiau să susţină conducerea locală. Unităţile care 
nu doreau să se supună acestui ordin urmau să fie lipsite de ospitalitatea 
Republicii Moldoveneşti.36

Ca răspuns, comisarul ucrainean a elaborat un raport în care menţiona că 
moldovenii ocupă unităţile şi le sustrag bunurile materiale. Consiliul Directo-
rilor Generali a declarat că toate bunurile materiale ce se află ре teritoriul re-
publicii trec sub jurisdicţia Directorului Militar, cu aprobarea Consiliului.37

Pentru menţinerea disciplinei în districtul militar Odesa, prin ordinul nr. 1930 
din 25 decembrie 1917 al şefului Statului-Major, teritoriul districtului a fost îm-
părţit în două zone. În prima intra toată Basarabia, fără raioanele militare, în a 
doua – oraşele Odesa, Tiraspol, Ananiev şi judeţul Balta. Prima zonă se supunea 
Directorului militar de ре lângă Sfatul Ţării, iar cealaltă – atamanului diviziei 
ucraineşti din Odesa. 

Majoritatea persoanelor responsabile de eliberarea bunurilor materiale 
pentru unităţile moldoveneşti şi pentru soldaţii moldoveni aveau atitudini an-
tinaţionale şi, din acest motiv, soldaţii din unităţile respective adresau Comi-
tetului Militar Central diverse plângeri.38 

La sfârşitul lunii noiembrie, subofiţerul V. Ţanţu cerea, într-o telegramă 
trimisă Comisarului Militar, să fie luate măsuri pentru transferarea la Chi-
şinău a moldovenilor din Regimentele de Cavalerie 8 Ulansk, 8 Lubensk şi 
Astrahan, care fuseseră deja declarate unităţi ucrainene. Militarii urmau să 
revină în ţară cu cai şi muniţie.39

35  Gh. Andronache, Albumul Basarabiei, Chişinău, 1935, p. 160
36  A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 17, f. 169
37  Gh. Andronache, Albumul Basarabiei, Chişinău, 1935, p. 124
38  A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 61, f. 21
39  Ibidem, dosar 2, partea I, f. 28
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Colonel Nicolai FURTUNĂ (1871-1921)

Unul dintre primii organizatori ai comitetelor  militare ale basarabenilor.  
Organizatorul şi primul comandant al Regimentului I Moldovenesc. 

În 1917 avea gradul de locotenent colonel. În anul 1918, conducerea Republicii 
Moldoveneşti i-a acordat gradul de colonel. După Unire, până în februarie 1921, a 
fost încadrat în Armata Română şi numit în funcţia de Comandant al centrului de 
recrutare Chişinău. 
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CREAREA  UNITĂŢILOR  MILITARE  DE  LUPTĂ

După ce obţinut aprobarea Ministerului de Război al Rusiei, Comitetul 
Ostăşesc Moldovenesc de la Chişinău a început să organizeze primele unităţi 
naţionale moldoveneşti.

După formarea Sfatului Ţării, militarii moldoveni şi-au intensificat efor-
turile de organizare a Armatei Naţionale. Încă în lunile octombrie-noiembrie, 
ei au reuşit, în pofida situaţiei dificile, să formeze o serie de regimente şi de-
taşamente naţionale.

Prima unitate creată a fost Regimentul I Moldovenesc, compus din patru ba-
talioane, o companie de mitraliori şi o companie de cadre pentru instruirea viito-
rilor comandanţi de grup. Comandant al regimentului, după cum am menţionat 
deja, era colonelul N. Furtună, adjuncţi – colonelul Topenco şi locotenent-co-
lonelul Kudzinski. Unitatea dispunea de un punct medical, condus de colonelul 
Bednarovski, de o orchestră militară în frunte cu locotenentul Diacenco, patru 
batalioane conduse de colonelul Topenco, căpitanul Celac, locotenet-colonelul 
Panaghiant şi locotenent-colonelul Fomov. Şcoala de cadre era condusă de către 
căpitanul Ţaran, mâna dreaptă a căruia era locotenentul Constantinov.40

Conform tradiţiilor armatei ruse, în unitate exista şi un preot militar – pă-
rintele Ignatev –, precum şi un capelan.41

Acest regiment avea, la începutul anului 1918, 103 ofiţeri, 11 funcţionari, 
7 surori de caritate, 2.805 soldaţi şi dispunea de 149 cai.42 Ulterior, efectivul 
acestui regiment a fost influenţat de ideologia bolşevică, iar din cauza comite-
tului militar a devenit cea mai ideologizată unitate din armata moldovenească. 

În decembrie 1917, Glavkorumul rusesc a ordonat ca toţi moldovenii din 
Unitatea 257 Infanterie să fie trimişi în Regimentul I Moldovenesc, pentru 
completarea acestuia.43

După unirea Basarabiei cu România, Regimentul I Moldovenesc, conform 
ordinului nr. 459 al Ministerului Român de Război din 15 mai 1918, s-a con-
topit cu Regimentul 23 Infanterie al Armatei Române.44

Al doilea regiment moldovenesc de infanterie a fost creat în decembrie 
1917 la Orhei, conducător fiind colonelul Bivol. La începutul anului 1918, 
acest regiment era format din 8 ofiţeri, 52 ostaşi şi avea în dotare 12 cai.45

40  Ibidem, dosar 108, f. 296
41  Ibidem, dosar 2, partea I, f. 215
42  A. Bobeico, Sfatul Ţării, Chişinău, 1993, p. 51
43  Sfatul Ţării, nr. 5, din 1918
44  A. N. R. M., fond 919, inventar 2, dosar 2, f. 13
45  Ibidem, fond 727, inventar 2, dosar 61, f. 21
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Gheorghe andronaChE (1893-?)
Născut la Chiperceni, jud. Orhei. Locotenent-colonel. Absolvent al Şcolii de Infanterie 

din Odesa. rănit de şase ori. Comandant al Detaşamentului de gardă de cavalerie.
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Crearea unităţilor militare naţionale necesita şi o bază materială iniţială. 
De obicei, aceasta o constituia baza materială a unor unităţi ruseşti sau era 
formată din tehnica militară preluată de la unităţile militare ce se retrăgeau de 
pe front, uneori în acest scop fiind necesare măsuri aspre şi riscante. Coman-
dantul Regimentului 36 din Ekaterinoslav, formaţiune creată în baza unităţii 
133 din Simferopol, într-o telegramă trimisă Comisarului Militar de la Odesa, 
Poplavko, învinuia soldaţii moldoveni că au sustras tehnica militară, chiar şi 
maşina de dactilografiat, pentru Regimentul II Infanterie din Orhei, afirmând 
că există pericolul ca aceştia să acapareze chiar şi haznaua unităţii şi rugând să 
fie luate măsuri pentru întoarcerea bunurilor sustrase în Pavlograd. Sfatul Ţării 
a adoptat însă o hotărâre care prevedea protecţia bunurilor regimentului.46 

Un al treilea regiment de infanterie a fost creat la 22 decembrie 1917. 
Aceasta solicita spaţiul unuia dintre batalioanele libere de 4 companii ale re-
gimentului I. În funcţia de comandant a fost numit militarul Topenco.47 

Adunarea Comitetului din capitala Basarabiei a decis să amâne formarea uni-
tăţilor de cavalerie moldoveneşti până la primirea ordinului oficial al Coman-
dantului Suprem, care trebuia să prevadă formarea unităţilor de infanterie.48

O altă formaţiune militară naţională, Detaşamentul Moldovenesc de Gar-
dă de Cavalerie, a fost organizată şi comandată de ştabs-căpitanul Gheorghe 
Andronache. Această unitate era formată din patru escadroane, conduse de 
locotenenţii Zireanu, Nichitenco, Catelly şi Spătaru. Ajutor de comandant a 
fost desemnat maiorul Untariu.49 La fel ca şi Regimentul I Moldovenesc, de-
taşamentul avea preot, orchestră şi un punct medical propriu, precum şi un 
punct medical veterinar. Tot echipamentul necesar şi muniţiile au fost prelu-
ate de la unităţile militare ruse în retragere sau care dezertau de pe front. La 
începutul anului 1918, în componenţa detaşamentului intrau 60 de ofiţeri şi 
480 de soldaţi. Detaşamentul avea în dotare 480 de cai de serviciu şi 24 cai 
pentru mitraliere şi trăsuri.50 Conform hotărârii executivului din 12 februarie 
1918, acest detaşament a fost desfiinţat.51

O parte dintre soldaţii basarabeni reveniţi de pe fronturile Primului Război 
Mondial au fost incluşi în componenţa Bateriei de Artilerie Moldovenească, 
condusă de căpitanul Gheorghe Sârbu. La începutul anului 1918, în compo-
nenţa bateriei intrau 6 ofiţeri şi 170 de soldaţi. Aceasta avea în dotare 120 cai.

46  Ibidem, fond 919, dosar 2, partea I, f. 95
47  A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 108, f. 324
48  A. Bobeico, Sfatul Ţării, Chişinău, 1993. p. 53
49  A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 108, f. 5
50  Gh. Andronache, Albumul Basarabiei, Chişinău, 1935, p. 169
51  Ibidem, p. 131
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Concomitent, au fost organizate şi unităţi de cavalerie. Astfel, în noiembrie 
1917, la Belgrad a fost format Regimentul I Husari Basarabean, comandat de 
colonelul Popa, care, la începutul lunii decembrie, a fost transferat la Chişi-
nău. La 16 decembrie 1917, acest regiment era compus din 23 ofiţeri, 363 de 
ostaşi şi avea în dotare 469 de cai52. Cele 2 divizioane ale lui, conduse de ma-
iorii Andrianov şi Inovschi, erau constituite din câte 3 escadroane. Ulterior, 
regimentul a ajuns la efectivul de 40 de ofiţeri, 442 de soldaţi, având în dotare 
665 de cai.53 Datele privind efectivul diferă în literatura istorică. 

La Chişinău au sosit şi unităţi ale Diviziei 42 Cavalerie, pentru a forma 
Regimentul I Ulansk Basarabean, care au fost incluse în Regimentul I Hu-
sari.54 La 15 mai 1918, conform ordinului nr. 459 ре Armata Română, acest 
regiment a fost unit cu Regimentul 9 Călăraşi Românesc.55 

În acest context, trebuie să menţionăm că ostaşii cavalerişti moldoveni din 
unităţile ruseşti urmau să fie trimişi în Basarabia pentru a-i înlocui pe cavale-
riştii dislocaţi până atunci pe acest teritoriu.56

Un regiment de cavalerie a fost format în oraşul Novogheorghievsk, sub 
conducerea maiorului Gheorghe Botezatu, la ordinul Comisarului Militar Ge-
neral Cijevschi. La sfârşitul lunii decembrie 1917, acest regiment a venit la 
Chişinău, fiind dislocat ре str. Fiodorov, colţ cu str. Bulgară, în locul Brigăzii 
14 de Artilerie Rusă.57 În noaptea de 29 decembrie 1917, pentru a-şi completa 
baza materială, regimentul a ocupat şi a sustras toate bunurile din depozi-
tele de ре str. Armenească, care aparţineau organizaţiei bolşevicilor “Front-
Otdel”.58 Efectivul acestui regiment, în luna februarie 1918, era alcătuit din 
27 ofiţeri, 5 medici, 395 soldaţi şi avea în dotare şi 319 cai.59 Unitatea a fost 
numită Prima Unitate de Husari Moldovenească. La 24 decembrie 1917, după 
o serie de neînţelegeri între ofiţerii unităţii, în funcţie de comandant a fost 
desemnat rotmistrul Martânov.60

În baza acestei unităţi şi a Regimentului de Husari Basarabeni, a fost ul-
terior formată Brigada de Cavalerie Moldovenească, condusă de colonelul 
Brăiescu,61 devenit director general pentru probleme militare în cabinetul 

52  Ibidem, p. 170
53  A. N. R. M., fond 919, inventar 2, dosar 2, partea II, f. 290
54  Sfatul Ţării, nr. 93, din 1917
55  A. N. R. M., fond 919, inventar 2, dosar 2, partea II, f. 290
56  Ibidem, fond 727, inventar 2, dosar 2, partea I, f. 74-77
57  Ibidem, dosar 4, partea III, f. 636
58  Ibidem, f. 650
59  Ibidem, fond 679, inventar 1, dosar 4803, f. 125-126
60  Ibidem, fond 727, inventar 2, dosar 78, f. 5
61  Ibidem, dosar 108, f. 15
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Ciugureanu62 şi avansat apoi în gradul de 
general.

Prin ordinul nr. 459 al Ministerului 
de Război Român, această unitate a fost 
unită, în anul 1918, cu Regimentul 10 
Călăraşi al Armatei Române. 

 În conformitate cu dispoziţia autori-
tăţilor militare ruse din regiune, unităţile 
moldoveneşti erau aprovizionate de la 
depozitele ce asigurau Frontul Român. 
La 15 decembrie, Intendentul Suprem al 
Republicii Moldoveneşti solicita Şefului 
principal pentru aprovizionare materială 
a frontului să ofere utilajul şi îmbrăcă-
mintea anuală pentru unităţile naţionale. 
Cererea a fost expediată de reprezentan-
tul Directoratului Militar, N. Secară. Se 
solicita îmbrăcăminte pentru un efectiv 
de 40.000 ostaşi. 63

Pentru a favoriza redislocarea trupe-
lor de cavalerie care veneau în Basara-
bia, Matveev şi Vrabie au pornit la 14 
decembrie prin republică în căutare de 
spaţii pentru cazarea acestora. Acţiunea 
era coordonată cu Sfatul Ţării, căruia i se 

raporta în mod continuu despre formarea şi redislocarea unităţilor naţionale.64 
Militarul Graevschi, comandant de regiment era rugat, printr-o telegramă, 

să trimită la baştină toţi moldovenii dispuşi să servească în unităţile de cava-
lerie din Basarabia. Militarii urmau să fie dotaţi cu cai şi cu echipament deplin 
pentru luptă.65

Conform unei informaţii a serviciilor secrete române, căpitanul Androna-
che recruta tineri din satele Basarabiei, cărora le oferea cai şi arme, pentru a 
forma un regiment de cavalerie.66 

62  Gh. Andronache, Albumul Basarabiei, Chişinău, 1935, p. 171
63  A. N. R. M., fond 919, inventar 2, dosar 2, partea II, f. 36
64  A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 108, f. 29b
65  Gh. Andronache, Albumul Basarabiei, Chişinău, 1935, p. 171
66  A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 108, f. 8

nicolai Secară (1894-1942)

Născut la Rudi, jud. Soroca. Orga-
nizator al comitetelor militare naţiona-
le din Odesa şi de pe Frontul român. 
Membru în Sfatul Ţării. Secretar de 
stat la Directoratul militar. 
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În afară de unităţile moldoveneşti, în Basarabia au fost formate şi unităţi 
militare ale minorităţilor etnice, care erau subordonate Directorului Militar al 
Republicii Democratice Moldoveneşti. 

Documentele menţionează o Companie de tracţiune mecanică poloneză, 
aflată la Chişinău.67

În capitală erau dislocate şi unităţi militare ucrainene. Efectivul unora din-
tre ele respecta tradiţiile naţionale şi se comporta amical cu populaţia locală. 
În Basarabia se găseau Statul-Major al Regimentului 21 Grăniceri de Cavale-
rie, Compania 54 Motociclişti, un şir de ateliere militare, Compania 34 Mo-
tociclişti din Călăraşi, Batalionul 24 Auxiliar, Compania 16 Automobilişti, 
Detaşamentul 31 de Dezinfecţie. Exista şi un comisar militar ucrainean al 
oraşului Chişinău.68

În cadrul Regimentului I Moldovenesc exista o companie formată din vo-
luntari evrei,69 organizată de Loţvin şi desfiinţată înaintea intrării trupelor ro-
mâne în Basarabia.70

În sudul Basarabiei a fost format un regiment german, organizarea căruia 
a fost permisă de către guvern printr-o hotărâre adoptată la 29 ianuarie 1918, 
cu următorul text: “se permite formarea unităţilor germane, deoarece ele nu 
încalcă planul general de reorganizare a armatei naţionale”.71 Germanii aveau 
şi un comisar propriu72. Mai mult decât atât, după formarea unităţii, ei au 
început organizarea unor subcompanii germane de miliţie, destinate pazei co-
loniilor germane din Basarabia.73

La 28 decembrie 1917, colonelul Grunberg a fost numit comandant al re-
gimentului moldo-german.74 Într-un document emis de secţia Inspectoratu-
lui Militar în februarie 1918, acesta a fost înregistrat ca general de brigadă, 
iar după unirea cu Ţara pretorul corpului VI Armată, colonelul Racoviţă, i-a 
trasat misiunea de a forma unităţi de miliţie a câte 40 de persoane, pentru 
menţinerea ordinii publice.75 

În Basarabia se aflau şi militari bieloruşi. La 26 ianuarie 1918, Unitatea 401 
urma să fie transformată în formaţiune bielorusă, la iniţiativa comandantului şi 

67  Gh. Andronache, Albumul Basarabiei, Chişinău, 1935, p. 171; A. N. R. M., fond 727, inventar 2, 
dosar 108, f. 15

68  A. N. R. M., fond 919, inventar 2, dosar 1, partea I, f. 33
69  Ibidem, dosar 2, partea 2, f. 6
70  Ibidem, f. 32
71  A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 108, f. 23b
72  Ibidem, f. 34
73  Ibidem, f. 11
74  Ibidem, f. 49
75  T. Inculeţ, Basarabenii în războiul mondial, 1926, p. 6
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comisarului bielorus, însă Directoratul militar a răspuns că nu poate să forme-
ze unitatea din cauza lipsei materialelor şi a crizei alimentare din regiune.76

Ре lângă regimentele naţionale mari, au fost organizate un şir de unităţi 
auxiliare. În ianuarie 1918, Directorul General pentru Probleme Militare a 
prezentat Guvernului proiectul privind organizarea unei subunităţi de trans-
port auto pe lângă unitatea de geniu.77 La 25 ianuarie au fost întărite statele de 
personal ale acestei subunităţi.78

La 26 ianuarie a fost emis ordinul de formare a Companiei I Basarabene 
Ingineri, comandant al ei fiind numit sublocotenentul Vutcariu.79

În Chişinău era dislocat Detaşamentul I Sanitar, care, la 31 decembrie 
1917, a fost transformat în Primul Detaşament Regional Basarabean.80

 S-a organizat şi o companie maritimă moldovenească.81

76  A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 2, partea I, f. 25
77  Ibidem, fond 919, inventar 2, dosar 1, partea I, f. 27
78  Ibidem, fond 727, inventar 2, dosar 108, f. 30, 19
79  Ibidem, f. 44
80  Ibidem, dosar 21, partea II, f. 240
81  Ibidem, dosar 108, f. 36
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În baza ordinului nr. 1398 ре armata rusă de ре Frontul Român, la 25 februa-
rie 1918, Divizia 14 Infanterie a fost redenumită Prima Divizie de Infanterie 
a Republicii Moldoveneşti.82 Colonelul Hudolei a prezentat un raport privind 
unităţile de ре front şi Directoratul de Război a cerut de la generalul Şcerbaciov 
ca această divizie să fie trimisă la Chişinău, deoarece Regimentul de Rezervă 
250 Infanterie Balta fusese format la 17 iulie 1917, odată cu declararea demo-
bilizării generale în oraşul Chişinău, din cadrele Regimentului 54 Mensk, fiind 
completat, în luna mai, cu moldoveni originari din judeţele Orhei şi Balta. Ast-
fel, în baza acestui regiment şi a Regimentelor 243 Dunăre, 251 Stăuceni, 252 
Hotin a fost formată Divizia Basarabeană 63 Infanterie (cu sediul la Chişinău).83 
Cvartirmaistrul General, colonelul Hudolei, raporta comisarului moldovenean 
de la Odesa că odată cu această modificare nu mai există necesitatea de a mol-
doveniza Regimentul Infanterie Ţintaşi al Diviziei 12 Cavalerie.84

Ulterior, Consiliul Directorilor Generali a aprobat proiectul Directorului 
Militar de a organiza o unitate auto ре lângă Directoratul Militar.85

La 13 martie 1918, Consiliul Directorilor Generali a întărit statele de per-
sonal ale unui detaşament de aviaţie, care era deja în formare. Detaşamentul 
urma să fie constituit din 12 ofiţeri şi 21 de soldaţi.

Existau şi o brigadă de artilerie, un divizion de artilerie, un regiment de 
grăniceri, un divizion de artilerie grea şi un divizion de cavalerie-artilerie.

Deoarece multe unităţi militare erau dislocate temporar, Directorul militar 
a cerut, la 24 februarie 1918, ca unităţile să fie repartizate în cazărmi dacă 
există această posibilitate, după trecerea în rezervă a unor militari şi lichida-
rea unor unităţi ruseşti.86

Din declaraţiile funcţionarilor publici moldoveni, putem constata că, în 
cele din urmă, o bună parte din unităţile care urmau a fi formate la acel mo-
ment nu au fost create. La 31 ianuarie 1918, ministrul militar român Brăescu 
menţiona că “în timpul nu prea îndepărtat vom începe formarea corpului mol-
dovenesc, în care vor intra toate tipurile de arme.” Se mai sublinia că existau: 
Regimentele I Infanterie şi I Cavalerie, două baterii grele şi două uşoare de 
cavalerie. Pentru formarea acestui corp de armată, în Basarabia trebuiau să 
acţioneze instructori români şi francezi, în urma unei înţelegeri cu guvernele 
acestor state.87

82  Ibidem, fond 919, inventar 2, dosar 1, partea I, f. 42
83  Ibidem, fond 727, inventar 2, dosar 108, f. 39
84  Ibidem, fond 919, inventar 2, dosar 1, partea I, f. 73
85  Ibidem, fond 727, inventar 2, dosar 108, f. 8
86  Ibidem, dosarul 2, partea I, f. 64
87  Ibidem, f. 5
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La începutul lunii februarie 1918 nu se ştia exact numărul ofiţerilor care 
îşi făceau serviciul în Republica Moldovenească. Au fost create 2 comisii din 
reprezentanţii unităţilor militare, secţiilor Directoratului şi reprezentantul şe-
fului Garnizoanei Chişinău, pentru recensământul cadrelor militare.88 

La 2 februarie 1918, generalul Şcerbaciov a permis formarea ре teritoriul 
Basarabiei a drujinelor de voluntari. Ele trebuiau organizate în coordonare cu 
Ministerul Militar şi Comandamentul român de aici.89 

Au fost stabilite datele de creare a unităţilor: de exemplu, ziua de formare 
a Direcţiei Artilerie Grea era 10 februarie.90

În şedinţa Guvernului de la mijlocul lunii februarie 1918, ministrul militar 
a propus modelul uniformei militare în unităţile moldoveneşti, aprobat şi îna-
intat spre confirmare în Sfatul Ţării.91

Era pusă şi problema învăţământului în unităţile moldoveneşti. Directorul 
General cerea ca în unităţi să fie imediat organizate şcoli de cultură generală. 
În această activitate trebuiau implicaţi toţi oamenii de cultură şi pedagogii din 
unităţi.92 Propaganda bolşevică a impus Directoratul să ia măsuri în vederea 
ridicării moralităţii ostaşilor moldoveni, cerând ofiţerilor să aibă o atitudine 
binevoitoare faţă de soldaţi, să fie mai aproape de soldaţii de rând, să obţină 
încrederea lor. În această muncă urmau să fie atraşi şi membrii comitetelor 
unităţilor militare. În fiecare sâmbătă, în unitate aveau loc mitinguri, în care 
ofiţerii şi efectivul erau implicaţi nemijlocit, soldaţilor explicându-li-se as-
pecte politice.93

Directorul militar a dat o dispoziţie ca ре lângă unităţile militare de mol-
doveni să fie organizate companii ale necunoscătorilor de română, care urmau 
să fie adunaţi în subunităţi.

După formarea unităţilor militare s-au efectuat schimbări şi în sistemul de 
comandă. La 24 decembrie 1917, colonelul Gaivorovschi, fost comandant al 
Drujinei 466 Moldoveneşti, a fost numit şef al garnizoanei Bender.

Se intenţiona formarea unor unităţi militare şi la Tighina. În ianuarie 
1918, Directorul pentru Probleme Militare solicită repetat ca Unitatea 466, 
dislocată în acest oraş, să fie moldovenizată, explicând că e necesar ca la 
Bender să se afle o forţă naţională înarmată pentru paza căii ferate, podurilor 
şi a depozitelor.94

88  Ibidem, dosarul 2, partea I, f. 64
89  Ibidem, fond 725, dosarul 2, partea 1, f. 27
90  Ibidem, fond 727, inventar 2, dosar 2, partea I, f. 33
91  Ibidem, f. 47
92  Ibidem, dosar 108, f. 1
93  Gh. Pântea, Rolul organizaţiilor militare moldoveneşti în actul unirii Basarabiei, Chişinău, 1932, p. 70
94  Ibidem
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În oraşul de pe Nistru se creau şi unităţi militare ale ucrainenilor, aceştia 
începând să-i mobilizeze şi pe moldoveni. Exista pericolul includerii terito-
riului de dincolo de Nistru în componenţa Ucrainei. Comisariatul General 
din Chişinău a trimis o telegramă comisarului Munteanu din Odesa, căruia i 
se propunea să facă un demers către comisarul Ucrainei, Poplavko, pentru a 
obţine permisiunea de a organiza, pentru moldovenii de peste Nistru, unită-
ţile naţionale proprii. Răspunsul urma să fie expediat comitetului ostaşilor şi 
ţăranilor din Tiraspol, iar o copie a acestora la Chişinău.95

La 10 ianuarie 1918, comisarul Ignatiev din Odesa îl avertiza pe atamanul 
regimentului ucrainean dislocat la Bender: ”în pofida ordinelor categorice şi 
dispoziţiilor date pentru a intra în paza staţiei Bender, a podului de cale ferată 
şi a depozitelor de artilerie, nici până astăzi nu aţi făcut-o. În situaţia existentă 
cer imediat îndeplinirea dispoziţiilor…”96. Aceste acte de nesupunere fac ca 
la Tighina să fie creată o unitate de artilerie. Căpitanul Coşcarev este numit 
responsabil pentru organizarea acestei unităţi.97

La Tighina, Bălţi şi în alte oraşe acţionau bolşevicii, unităţile militare ru-
seşti erau împrăştiate prin localităţile Basarabiei, satele erau pline de dezer-
tori, iar unităţile moldoveneşti nu se supuneau nici ele întotdeauna Directo-

95  A. Bobeico, Sfatul Ţării, Chişinău, 1993, p. 53
96  Gh. Pântea, Rolul organizaţiilor militare moldoveneşti în actul unirii Basarabiei, Chişinău, 1932, p. 70
97  Ibidem
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rului Militar, nemaivorbind de Sfatul Ţării. Faptul s-a observat şi în timpul 
primei parade militare a moldovenilor, la care nu au participat 1/3 din numă-
rul militarilor basarabeni ai primului regiment. La 31 decembrie 1917, când 
Directoratul Militar intenţiona să-l aresteze pe Ilie Cătărău, care îndeplinea 
funcţia de comisar militar al garnizoanei Chişinău, conducând, totodată, una 
dintre mişcările îndreptate împotriva puterii oficiale, nici o unitate militară 
naţională nu a susţinut arestarea lui. Gh. Pântea a fost nevoit să-l aresteze 
cu ajutorul unei unităţi de cazaci, în schimbul unei recompense băneşti. Mai 
mult decât atât, bolşevicii l-au arestat temporar pe însuşi directorul militar, 
Gh. Pântea. Astfel, nu se poate vorbi de existenţa unei puteri politice moldo-
veneşti reale în teritoriu.

La sfârşitul lunii decembrie 1917 - începutul lunii ianuarie 1918, Republica 
Democratică Moldovenească, de facto, abia îşi căpătase libertatea. Instituţiile 
create aveau însă o putere politică limitată. Majoritatea localităţilor dintre 
Prut şi Nistru se aflau sub influenţa altor forţe sau în ele domina haosul.

După declaraţiile făcute la 8 ianuarie 1918 în şedinţa Sfatului Ţării, Direc-
torul de Război afirma “…Provocaţi de elemente răuvoitoare, soldaţii, îmbă-
taţi cu vin şi înarmaţi până în dinţi, s-au pus în poziţie de război, neconduşi de 
nimeni şi fără nici un ordin. Ce a rămas din oştile moldoveneşti? Ele au rămas 
ca puii fără cloşcă. Ca o turmă de berbeci, soldaţii moldoveni, fără ordinul 
meu, au plecat la poziţia de război. Pentru ce? Nu se ştie…

Şi dacă, domnilor, noi nu simţim că suntem în stare să îndeplinim şi să dez-
legăm aceste probleme, mai bine plecăm, lăsând locul altora, mai vrednici.

Cu mare regret vă aduc la cunoştinţă că lucrurile au mers până acolo că şi pe 
mine a avut cineva intenţia să mă aresteze, servindu-se de soldaţi moldoveni. 
La întrebarea mea “de ce voiţi să faceţi aceasta?”, am căpătat răspunsul miste-
rios: “avem ordin”. Unde sunt drepturile noastre? Unde e puterea noastră?”98

Organizarea acestor formaţiuni a fost descrisă detaliat, aducându-se date 
noi, despre care nu s-a menţionat până acum în literatura istorică şi publicis-
tică. După ce Sfatul Ţării a organizat Consiliul Directorilor Generali, Direc-
torul Militar şi instituţia respectivă dispuneau de toate prerogativele de for-
mare a acestor unităţi şi de control al acestora. Situaţia incertă şi pătrunderea 
ideologiei bolşevice printre militarii din unităţile din Basarabia au făcut ca, la 
începutul anului 1918, anarhia să devină incontrolabilă în acest teritoriu, fapt 
ce i-a determinat pe basarabeni să apeleze la o forţă militară organizată din 
afara republicii, pentru a stopa fărădelegile şi acţiunile banditeşti. 

98  Ibidem
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Teodosie CojoCaru (1879-1941)

Apsolvent al liceului militar din Odesa. Participant la războiul ruso-japonez şi la primul 
război mondial. Primul Director General al Ministerului militar.
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DIRECTORATUL  MILITAR

ORDINELE  ExECUTIVULUI

După organizarea Legislativului Republicii Moldoveneşti, toate instituţiile 
statului urmau să i se supună nemijlocit. Astfel, la 23 noiembrie 1917, Legis-
lativul a instituit o comisie militară a Sfatului Ţării, în a cărei componenţă 
intrau iniţial: Sinicliu, Palii, Osoian, Pugaciov, Zlatov, Novacov, Comendant, 
Aigher, Leş.1

Sfatul Ţării a decis să organizeze Comisariatul Militar şi i-a încredinţat 
rotmistrului Cijevschi fondarea acestei structuri. Anterior, Comandantului 
Suprem al trupelor ruse i se ceru permisiunea numirii lui în funcţie. Cijev-
schi urma să devinâ Comisar Gubernial cu autoritate asupra unităţilor militare 
moldoveneşti şi a Comitetului  Militar Central al moldovenilor. 2

Conform mărturiilor lui Gherman Pântea, comisarului trebuiau să i se su-
pună doar unităţile naţionale, cele ruse rămânând în subordonarea autorităţi-
lor militare ruse.3 Cijevschi propunea crearea, în cadrul Guvernului, a Direc-
toratului Militar, care, ca organ executiv, urma să rezolve toate problemele 
militare şi să preia conducerea unităţilor naţionale.

 Comisarul militar trebuia să deţină, până la organizarea Directoratului,  toa-
tă  puterea militară.4 Referindu-se la planurile de viitor, Cijevschi susţinea că 
nu vor exista unităţi naţionale pur etnice, ci doar naţional-teritoriale, în compo-
nenţa cărora urmau să intre toate naţionalităţile conlocuitoare din Basarabia.

La 2 decembrie 1917, s-a înfiinţat organul executiv al Republicii Moldo-
veneşti. La 8 decembrie, a fost creat Consiliul Directorilor Generali al Basa-
rabiei. În executiv au intrat 8 persoane: V. Cristi – la interne, Şt. Ciobanu – 

1   A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 21, partea I-a, f. 15
2   Ibidem, partea II, f. 275
3   Ibidem, dosar 104, f. 55
4   Ibidem, dosar 21, partea I, f. 19
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Gherman PânTEa (1894-1968)

Născut la Zaicani,  jud. Bălţi. Membru al comitetului militar moldovenesc 
de pe Frontul român. Preşedinte al Comitetului central militar moldovenesc. 
Membru în Sfatul Ţării. Director General militar interimar în primul guvern. 
Decorat cu două ordine Sfântul Gheorghe.
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instrucţiune publică, T. Iancu – finanţe, N. Bosie-Codreanu – căi ferate, poşte, 
telegraf şi telefon, M. Savenco – justiţie şi culte, I. Pelivan – afaceri externe. A  
fost înfiinţat şi Directoratul General de Război şi Marină, în funcţia de director 
fiind numit T. Cojocaru. Preşedinte al executivului a fost ales V. Erhan.

Principala sarcina a Consiliului Directorilor Generali era lichidarea anar-
hiei şi instaurarea ordinii în Basarabia.

 Directorul Militar, T. Cojocaru, nu şi-a ocupat funcţia de Director General 
de Război din motive de boală, aflându-se în spital, dar probabil şi din cauza 
divergenţelor dintre militarii din conducerea moldovenească. Într-o scrisoare 
din 11 decembrie 1917, el îi propunea lui Pântea să ocupe funcţia respectivă, 
informându-l, totodată şi pe Ion Inculeţ, preşedintele Sfatului Ţării, despre 
decizia luată. Pântea trebuia să preia conducerea armatei până la o decizie 
difinitivă a Sfatului Ţării5. 

Formaţiunile militare moldoveneşti urmau să fie subordonate nemijlocit 
Directorului Militar. Până la crearea acestuia, unităţile militare erau subordo-
nate Comisarului Militar. 

Directoratul General pentru Problemele Militare era format din secţia per-
sonal;  secţia instruire; secţia operativă; secţia de mobilizare; secţia medico-
sanitară; secţia maritimă şi construcţie a porturilor; secţia de demobilizare6.  

Secţiile de recrutare din Basarabia se supuneau ordinelor Directoratului Mi-
litar.7 În cadrul acestei instituţii îşi făceau serviciul aproximativ 176 persoane, 
dintre care 35 erau în serviciul activ, iar celelalte în rezerva directoratului.8 

Primul ordin către oştile Republicii Moldoveneşti a fost emis la 15 decem-
brie 1917. Ostaşii erau chemaţi să execute toate  ordinele superiorilor, şi erau 
informaţi că anarhia s-a răspândit în toată Basarabia. Tot prin acest ordin au 
fost desemnaţi în funcţia de adjuncţi ai Directorului: pentru afacerile de mari-
nă – locotenentul Prahniţchi; pentru  infanterie – plutonierii Secară şi Osoian. 
Un paragraf aparte interzicea ca bunurile materiale, armamentul şi tehnica 
militară să fie scoase în afara teritoriului Basarabiei fără consimţământul Di-
rectorului Militar. 

Acest ordin mai prevedea crearea la Bender, cu contribuţia căpitanului 
Coşcariov, a unui divizion moldovenesc de artilerie în baza Unităţii Militare 
Herson, dislocată în oraş, formată doar din soldaţi basarabeni. Se menţiona 
că cele şase companii urmau să fie organizate opt. Responsabil pentru această 
reorganizare acestei misiuni a fost numit locotenent-colonelul Gaivoronschi. 
5   Gh. Pântea, Rolul organizaţiilor militare moldoveneşti în actul unirii Basarabiei. Chişinău, 1932, p. 22
6   A. N. R. M., fond 919, inventar 2, dosar 2, partea II, f. 28
7   Bogos, La răspântie. Moldova de la Nistru. 1917-1918. Chişinău, 1998, p. 129
8   Ibidem
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Totodată, ştabs-căpitanul Popa a fost numit responsabil de reformarea Deta-
şamentului 478 din oraşul Bălţi. 

În baza aceluiaşi ordin, în fruntea  garnizoanei Chişinău a fost numit solda-
tul Ilie Cătărău, să folosească înputerniciri depline pentru menţinerea ordinii 
în capitală.9 La 1 ianuarie 1918, I. Cătărău a fost arestat, învinuit de spionaj şi  
de abuz de putere în scopuri personale.10 Lansând lozinca “Totul aparţine no-
rodului, boierii trebuie omorâţi”, acesta şi-a creat un program, în baza căruia 
a fost ales unanim, şef al garnizoanei Chişinău. Pentru a nu intra în conflict 
cu soldaţii şi ţinând cont de starea de lucruri Directorul General Militar,a 
confirmat alegerea, dar îşi exprima îngrijorarea că, „fiind ales de întreaga 
oaste” Cătărău ar putea instiga, masele de soldaţi împotriva puterii legale a 
Republicii Moldoveneşti. 

Printr-un alt ordin, Directorul General pentru Problemele Militare, a ce-
rut militarilor să poarte cu cinste şi mândrie uniforma de ostaş. Cu scopul 
de a controla echipamentul militar, în unităţile militare moldoveneşti, a fost 
formată, “o comisie de revizie”,11. Conform ordinului nr.3 din 17 decembrie 
1917, în componenţa ei au fost incluşi  reprezentanţi ai garnizoanei Chişinău, 
Directoratului pentru Probleme Militare, ai Sfatului Ţării, miliţiei, adminis-
traţiei orăşeneşti, zemstvei. Printr-o hotărâre a Sfatului Ţării, preşedinte al 
comisiei a fost numit Ion Tudose.

Conform aceluiaşi ordin,12 pentru menţinerea ordinii publice, asigurarea 
securităţii cetăţenilor împotriva atacurilor banditeşti provocate de grupurile 
de ostaşi-dezertori de pe front şi lichidarea anarhiei, în jud. Bălţi a fost in-
trodusă starea excepţională. La 22 decembrie 1917, prin telegrama nr.816, 
Directorul Militar a cerut Comisarului pentru Probleme Moldoveneşti din 
Odesa, Munteanu, să-l oblige pe comandantul Detaşamentului 478 Infanterie  
din jud. Bălţi, căpitanul Popa, să se supună ordinelor comisarului şi şefului 
garnizoanei din această localitate13. 

Fiecare ofiţer era dator să-şi comunice adresa de la domiciliu pentru a pu-
tea fi chemat la datorie în caz de necesitate.

În  ordinul nr. 6 din 20 decembrie, semnat de Directorul Militar, se propu-
nea  unui batalion al Regimentului I să menţină ordinea publică în ţinutul Chi-
şinău. În aceeaşi zi, s-a introdus starea excepţională şi în capitală14. Străzile 
9   Gh. Pântea, Rolul organizaţiilor militare moldoveneşti în actul unirii Basarabiei. Chişinău, 1932, 
p. 187; A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 1, f. 1
10   Cuvânt Moldovenesc, nr. 5, din 1918
11   A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 108, f. 16
12   Ibidem
13   Ibidem, dosar 2, f. 19
14  Sfatul Ţării, nr. 5, din 1918
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oraşului erau patrulate de soldaţi ai unităţilor militare naţionale şi de echipe 
ale forţele de ordine. După venirea trupelor române şi militarii români au fost 
antrenaţi în menţinerea ordinii publice.

Concomitent, în scopul menţinerii disciplinei militare Directorul a acor-
dat comandanţilor de unităţi drepturi excepţionale, aceştea urmând să asigure 
executarea tuturor ordinelor. Pentru neexecutare şi încălcarea disciplinei mi-
litare, ostaşilor li se aplicau sancţiuni penale, conform deciziei Tribunalului 
Militar. Una din sancţiuni prevedea eliberarea din armată pentru necorespun-
dere. Despre aceasta se stipula în ordinul nr. 5 din 19 decembrie 1917: “Eu am 
observat că mulţi ofiţeri din rândurile unităţilor militare moldoveneşti foarte 
neserios se atârnă faţă de obligaţiunile de serviciu. Ordon tuturor ofiţerilor 
unităţilor naţionale moldoveneşti să frecventeze lecţiile şi să citească ordinele 
în mod cinstit. Conducătorii unităţilor să ia toate măsurile pentru îndeplinirea 
acestui ordin, neoprindu-se chiar şi la eliberări din serviciu”.15

La 23 decembrie, Consiliul Directorilor Generali solicita “Glavkorum”-
ului să prezinte la timp informaţii despre unităţile care traversau Basarabia, 
pentru a lua măsuri ca ele să nu intre în raza oraşului. În acelaşi timp, admi-
nistraţia Basarabiei cerea bani pentru întreţinerea unităţilor militare dislocate 
în teritoriu. În satele Mereni şi Ghidighici s-au deschis puncte de alimentare 
pentru militarii care se retrăgeau de pe front.16 Concomitent, Sfatului Ţării i 
s-a cerut să gestioneze temporar miliţia comisariatelor de judeţ, cu scopul de 
a menţine ordinea şi a conlucra în această problemă.17

În baza ordinului nr.13 din decembrie 1917, Consiliul Directorilor Gene-
rali a hotărât să formeze un Consiliu Militar care să coordoneze activitatea 
unităţilor militare.18 Consiliul avea următoarele prerogative: conlucrarea şi 
asigurarea unităţilor, detaşamentelor militare; menţinerea unor relaţii normale 
în interiorul unităţilor militare şi între efectivele acestora; elaborarea proiec-
tului legislaţiei militare, pe care Directorul General pentru Probleme Militare  
trebuie să-l prezinte spre aprobare Sfatului Ţării. Acesta era constituit din: 
preşedinte – Directorul General pentru Probleme Militare; trei locţiitori; şeful 
garnizoanei; comandanţii unităţilor, bateriilor, escadroanelor; câte un repre-
zentant din partea soldaţilor din fiecare unitate. La propunerea Directorului 
militar, la şedinţe puteau fi invitaţi şi alţi ofiţeri. 

O dată ре săptămână se desfăşurau şedinţele ordinare ale Consiliului Mi-
litar, ordinea de zi fiind propusă de membrii acestuia. În cazuri excepţionale, 
15   A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 16, f. 108
16   Ibidem, fond 919, inventar 2, dosar 1, partea 1, f. 10
17   Ibidem
18   Ibidem, fond 727,inventar 2, dosar 108, f. 50
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Consiliul se întrunea în şedinţe extraordinare. Deciziile se adoptau cu majori-
tate de voturi, apoi erau transmise fie Biroului Permanent al Directorului şi în 
baza lor se întocmeau ordine, fie, Sfatului  Ţării pentru discuţii suplimentare. 

La sesiunea din 14 decembrie 1917, P.Erhan, a propus spre aprobare lista 
locţiitorilor Directoratului General Militar19. A fost stabilită componenţa Co-
misariatului de la Soroca: comisar – numit plutonierul Mihail Litvinov, locţi-
itori – Nicolai Dobrovolschi, Ştefan Arman şi Ion Neamţu.20 S-a stabilit ca pe 
viitor, cohortele moldoveneşti să se supună comisariatelor de judeţ21. A fost 
formată şi o comisie specială, compusă din I. Codreanu (director), V. Cristi şi 
Gh. Pântea. Aceste măsuri au fost dictate de fluxul de unităţi militare ruseşti 
de pe teritoriul Basarabiei. Comisia negocia şi cu colonelul francez, Dalbia, 
care venise special în Basarabia. Membrii comisiei l-au informat ре reprezen-
tantul francez despre starea de lucruri existentă, subliniind necesitatea unei 
înţelegeri bilaterale între cele două guverne privind problema militară, inclu-
siv invitarea unor ataşaţi militari şi trimiterea viitorilor instructori în unităţi-
le militare franceze. Scopul acestei acţiuni era instruirea efectivului pentru 
organizarea corectă a structurii organismului militar moldovenesc. După ce 
a discutat cu colonelul Cojocaru, colonelul Dalbia a acceptat propunerea ba-
sarabenilor, sugerând fixarea ei într-un document care să specifice drepturile 
şi îndatoririle părţilor şi numele celor ce urmau să plece în Franţa.22

La invitaţia Consiliului Militar, reprezentantul Statului Major rus, colo-
nelul Hudolei a posibilele modalităţi de organizare a unităţilor militare naţi-
onale. Afost abordată şi problema uniformei şi însemnelor naţionale. Direc-
toratul pentru Problemele Militare şi Maritime, ulterior Minister de Război, 
au lansat diferite iniţiative cu privire la crearea unei uniforme pentru militarii 
moldoveni. Problemă fusese discutată de Comitetul Ostaşilor Moldoveni din 
Regimentul 40 Infanterie Rezervă, în vara anului 1917. Comitetul propune ca 
soldaţii moldoveni să poarte epoleţi înguşti, asemănători cu cei francezi, şi 
cocardă în culorile drapelului naţional.23

Prin ordinul nr. 8 din 22 decembrie 1917, a fost stabilită uniforma pentru 
medicii militari: epoleţi argintaţi, cu culorile negru şi roşu şi însemnul lui 
Hipocrate.24

La propunerea Directorului General a fost instituită o comisie  pentru Elabo-
rarea Modelelor de Îmbrăcăminte pentru unităţile militare naţionale. În fruntea 
19   Ibidem, dosar 21, partea 1, f. 114
20   Ibidem
21   Ibidem, f. 10
22   Ibidem, f. 9
23   Ibidem, fond 727, inventar 2, dosar 6, f. 173
24   Ibidem, dosar 108, f. 25
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comisiei se afla căpitanul Grişcenco, care cumula şi funcţia de şef al Secţiei 
Generale. În componenţa ei au fost incluşi câte un ofiţer şi un soldat de la fie-
care unitate militară din Chişinău. La şedinţele comisiei participau cu drept de 
vot consultativ şi reprezentanţi ai altor organizaţii militare naţionale.25

Prin ordinul nr.15 din 15 ianuarie 1918 a fost confirmată introdus uniforma 
militară cu următoarele distincţii: militarii trebuiau să poarte mai sus de cotul 
stâng un triunghi confecţionat dintr-o panglică în culori naţionale tradiţiona-
le, ascuţit în partea de jos, având lungimea de ¼ de arşin şi lăţimea de ½ de 
versoc. Epoleţii, anulaţi definitiv au fost înlocuiţi cu simboluri lipite de umăr, 
ca şi epoletul, însă confecţionate din acelaşi material ca al costumului. Pentru 
a diferenţia gradul, ре ambele mâneci se însăilau accesorii speciale, pentru 
gradul de general, 3 fâşii aurite de galon cu lăţimea de un versoc; pentru gene-
ral-locotenent – două fâşii şi pentru general-maior – o fâşie. Colonelul urma 
să poarte epoleţi asemănători cu cei de general, cu galon de culoare argintie; 
locotenent-colonelul – ca şi general-locotenentul; căpitanul – ca şi general-
maiorul. Ştabs-căpitanul urma să poarte ataşat la mânecă patru panglici aurii 
înguste de ¼ de versoc, locotenentul trei panglici, sublocotenentul două şi 
plutonierul una. Depărtarea dintre ele trebuia să fie cât jumătate din mărimea 
lor. Fedfebelul urma să poarte un galon metalic galben. Subofiţerul superior 
– trei galoane albe, subofiţerul inferior două, iar efreitorul – unul. Soldatul 
urma să aibă doar un însemn la mânecă, însemnele de ре umăr ale tuturor 
categoriilor de ostaşi – de la soldat la general – fiind aproape identice.

Uniformele medicilor se deosebeau prin cocardă, care avea şi o cruce roşie, 
funcţionarii trebuiau să poarte o cocardă rotundă, de dimensiuni mai mici.26

La şedinţa Guvernului din 16 februarie 1918, ministrul de război a propus 
introducerea unei noi uniforme ostăşeşti27. Conform ziarului “Cuvânt Mol-
dovenesc”, “haina e foarte plăcută vederii, de culoare albastră (vânătă) şi cu 
croiala ca cea a ofiţerilor români, dar pe chipiu se vedea deosebirea, în faţă pe 
veston, în locul literelor cu numele regelui şi cu coroana peste ele, strălucesc 
literele RM, care înseamnă Republica Moldovenească sau ostaş al Republicii 
Moldoveneşti”. Unii martori oculari presupuneau că literele RM semnificau 
România Mare28.

 După aprobarea acestui model de uniformă, şeful garnizoanei Chişinău a 
emis un ordin, conform căruia, de la 1 aprilie 1918, persoanelor care nu mai 
erau în serviciul militar li se interzicea să poarte în public uniformă  militară.
25   Ibidem, f. 20
26   Ibidem, f. 19
27   Ibidem, fond 919, inventar 2, dosar 1, partea 1, f. 73
28   Cuvânt Moldovenesc, nr.21, din martie 1918
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La începutul lunii ianuarie 1918, anarhia se instalase şi în interiorul Statu-
lui-Major al Armatei. Deseori ofiţerii de gardă erau aduşi din afara Statului-
Major, mulţi dintre ei fiind incompetenţi şi corupţi29.

În cadrul Directoratului General Militar activau câteva direcţii militare: ar-
tilerie, infanterie, marină.30 Mulţi dintre ofiţeri primeau salarii şi de la autorită-
ţile militare, şi de la structurile civile. Din această cauză, la 11 februarie 1918 
Directorul Militar a semnat un ordin de eliberare a acestora din armată31.

Prin ordinul nr.42 din februarie 1918, s-a decis ca toţi caii de care militarii nu 
mai aveau nevoie să fie daţi temporar populaţiei pentru uz gratuit, sau să fie scoşi 
la licitaţie. Numărul cailor din dotarea unităţilor de cavalerie atingea cifra de 3.150, 
dintre care: 900 cai de luptă, 1.750 pentru artilerie, 600 pentru convoi şi transport. 
Rezerva de cai se găsea în satul Volceni.32 Armata urma să rămână cu o rezervă de 
15.000 de cai. Pentru întreţinerea lor erau necesare resurse considerabile. 

Pentru a lua în primire bunurile materiale ale unităţilor militare în curs de 
demobilizare au fost create două comisii speciale, una pentru primire şi înre-
gistrare şi alta pentru licitaţie şi repartizare33.

La 16 februarie 1918, a fost semnat un ordin de conducere şi administrare 
a armatei, în baza căruia a fost format Cabinetul Ministrului Militar, condus 
de D.Bogos34.  În funcţia de şef al Statului-Major al Armatei a fost desemnat, 
la 14 februarie, colonelul Ghepeţchi, iar adjunct a fost numit maiorul servi-
ciului francez în Basarabia, Levalier35.

Pentru păstrarea ordinii şi consolidarea disciplinei, militarii trebuiau să 
aibă legitimaţie de model standard, confirmată de ministrul militar şi coman-
dantul român. Ca să părăsească unitatea militară, ostaşii aveau nevoie  de un 
permis în limba română, cel rusesc, în uz până atunci, fiind interzis.36

S-a stabilit ca studenţii şi pedagogii să fie eliberaţi din armată şi, în gene-
ral, să nu mai fie luaţi în serviciu militar.37

Se preconiza ca armata moldovenească să fie reorganizată după modelele 
francez şi român. Astfel, la 25 februarie 1918 a fost desfiinţată Direcţia Generală 
de Serviciu şi reluată funcţia de general-cvartir-ministru, în fruntea ei fiind numit 
colonelul Hudolei, iar adjutanţi superiori –  căpitanii Cerneşev şi Grişcenco. 

29   A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 108, f. 15
30   Ibidem, f. 15
31   Ibidem, f. 33
32   Ibidem
33   Ibidem
34   Ibidem, f. 38
35   Ibidem
36   Ibidem
37   Ibidem, f. 39
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 A fost redusă şi Secţia Învăţământ; în schimb, s-au organizat o serie de 
birouri: de organizare, mobilizare, personal, operativ, cercetare, comunicaţii, 
cancelarie, comenduire şi informaţie38. La 16 decembrie 1917, comisariatele 
militare au fost transferate în subordonarea Directoratului Militar, responsa-
bili fiind numiţi doi adjuncţi ai Directorului – Secară şi Osoianu39.

Temporar, dar deja cu statut oficial, în funcţia de Director General, de-
oarece T.Cojocaru nu dorea nici acum să preia funcţia respectivă, a fost 
confirmat Pântea40. 

S-au delimitat prerogativele Statului-Major şi Directoratului, primul su-
punându-se Directoratului. De Statul-Major aparţineau şi direcţiile artilerie, 
intendenţă, inginerie, igienă şi demobilizare.41

  Compania de Palat (Dvorţovaia rota) reorganizată la 16 ianuarie 1918, 
a fost numită “Compania specială de pază de palat în numele Republicii 
Moldoveneşti”.42  La 26 ianuarie a fost creată direcţia Comunicaţii militare, al 
cărei conducător a devenit locotenent-colonelul Vasiliev.43

Prin ordinul nr. 26 din ianuarie 1918, Directorul Militar a interzis seches-
trarea bunurilor materiale ale unităţilor militare, direcţiilor, organizaţiilor şi 
ale persoanelor fizice stipulând că oricine va încălca acest ordin va fi dat în 
judecată. Sechestrarea, conform ordinului respectiv, putea să aibă loc numai 
la ordinul Directorului Militar44.

La începutul lunii februarie, şeful Statului-Major al Frontului Român a 
transmis plutonul cartografie al Statului-Major în subordonarea Ministrului 
Militar al Republicii Moldoveneşti. Plutonierul Cotrubenco a fost însărcinat 
să organizeze în scurt timp plutonul de cartografie.45

La 18 februarie 1918, Directorul Militar a ordonat ca în toate unităţile mi-
litare comenzile să se dea în limba română. Comandanţii trebuiau să dispună 
de statutele şi documentaţia respectivă în limba română.46

 Directorul Militar a  ordonat şefilor de garnizoană şi şefilor de unităţi mili-
tare să ia măsuri pentru paza lăcaşelor sfinte şi a bunurilor materiale ale aces-
tora. Trebuia să se efectueze o inventariere a bunurilor bisericilor. Responsabil 
de inventarierea acestora şi luarea sub control a materialelor unităţilor mili-
38   Ibidem, f. 49
39   Ibidem, fond 919, inventar 2, dosar 2, partea I, f. 25
40   Ibidem, f. 3
41   Ibidem, fond 727, inventar 2, dosar 108, f. 49b
42   Ibidem, f. 20b
43   Ibidem, f. 23
44   Ibidem, f. 24
45   Ibidem, f. 27
46   Ibidem, f. 22
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tare desfiinţate a fost numit protoiereul Parfentiev, care ocupa concomitent şi 
funcţia de preot al Ministerului Militar, în sarcina lui fiind puse toate afacerile 
militaro-bisericeşti şi ale preoţimii militare a Republicii Moldoveneşti47. 

În cadrul Ministerului Militar s-a format o structură nouă – Direcţia Ma-
ritimă48.

La intersecţia străzilor Tighina şi Kiev se găseau cazarmele regimentului 
54 infanterie Mensk, unde se preconiza organizarea depozitului de materiale 
al unităţilor demobilizate49.

La începutul lunii martie 1918 a revenit în rândurile conducerii militare 
fostul Director General Militar, T.Cojocaru, numit acum în funcţia de şef al 
Statului-Major al Armatei50.

Din lipsă de finanţe,  la începutul aceleiaşi luni au fost desfiinţate  o serie 
de unităţi militare51.

47   Ibidem, f. 41
48   Ibidem, f. 69
49   Ibidem, f. 42
50   Ibidem, f. 63
51   Ibidem
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PARADA   MILITARĂ

Anarhia ce luase proporţii şi propaganda împotriva ofiţerilor puneau în-
tr-o situaţie dificilă conducerea militară naţională. Directoratul de Război şi 
majoritatea ofiţerilor din unităţile militare moldoveneşti considerau că sunt 
necesare acţiuni, care să ridice moralul şi să sporească disciplina soldaţilor 
din unităţile militare moldoveneşti, deoarece controlul asupra oştirii, practic, 
trecea în mâinile comitetelor militare, influenţate de ideologia bolşevică.

 Conducerea militară naţională a hotărât să organizeze o paradă, care să 
ridice moralul efectivului. Parada urma să se desfăşoare sub comanda Direc-
toratului, în prima zi de Crăciun.

Manifestaţia s-a desfăşurat conform ordinului nr. 4 din 18 decembrie 1917, 
prin care Gh.Pântea, Director General Interimar pentru Probleme Militare şi 
Maritime, ordona: “Petrecerea paradei trupelor moldoveneşti pe data de 25 
decembrie a.c. în faţa Soborului după terminarea slujbei Dumnezeieşti”. Con-
ducător al paradei este numit comandantul Primului Regiment de Husari Mol-
doveni lt. colonel Popa, care a menţionat: “Parada o voi primi eu. La parada 
militară vor participa un regiment de husari moldoveni, un batalion din partea 
Primului Regiment Moldovenesc, 1 baterie moldovenească de artilerie şi deta-
şamentul moldovenesc de gardă. A invita pentru a participa la parada militară 
unităţile militare poloneze şi ucraineşti. La paradă trebuie să asiste toţi ofiţerii 
unităţilor moldoveneşti şi reprezentanţi din partea organizaţiilor civile”1.

Manifestaţia a început la ora 1200, în Piaţa Nemţească. În fruntea paradei 
erau două maşini, în care se aflau Directorii Generali şi deputaţi ai Sfatului 
Ţării. Preşedintele Sfatului Ţării, Ion Inculeţ, apropiindu-se de oştire, i-a sa-
lutat pe militari cu următoarele cuvinte: “Să trăiţi, fraţilor”, ostaşii răspun-
zându-i: “Să trăiţi, domnule prezident”, strigând apoi: “Trăiască Republica 
Moldovenească şi cea Federativă Rusească”, continuând cu strigăte de “ura”. 
A urmat un TeDeum, după care au fost înmânate drapelele de luptă Regimen-

1   Ibidem, f. 10
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tului I de Husari Moldovenesc, Regimentului I Husari Basarabean, Bateriilor 
I şi II Moldoveneşti şi Regimentului I pentru Compania de Pază2.

Conform ordinului, prima paradă militară s-a desfăşurat la 25 decembrie. 
În timpul acestei manifestări a fost depus şi primul jurământ militar, care suna 
în felul următor:

“În numele lui Dumnezeu Atotputernic jur Credinţă Republicii Democra-
tice Moldoveneşti, supunere ocârmuitorilor şi legilor ei, îndatoririlor milita-
re în toate împrejurările, în timp de pace, ca şi în timp de război. Aşa să-mi 
ajute Dumnezeu”.

 Cu o zi mai târziu, la 26 decembrie, Directorul de Război a făcut totalurile 
desfăşurării acestei manifestări, emiţând un ordin, în care se menţiona:

“La 25 decembrie a avut loc parada militară a unităţilor naţionale ale Re-
publicii Moldoveneşti şi solemnitatea de înmânare a drapelelor de luptă. Dis-
ciplina de fier şi ţinuta militară au lăsat o impresie destul de bună în faţa 
tuturor celor prezenţi. Mulţi participanţi la acest eveniment care demult aş-
teptau să li se împlinească idealurile lor naţionale, socot ceasurile petrecute în 
timpul paradei cele mai fericite în viaţa lor. Însăşi natura a încununat această 
manifestare, încălzind cu razele soarelui trupele naţionale şi pe toţi cetăţenii 
Republicii Moldoveneşti.

 Soldaţi!

Din mâinile preşedintelui Adunării Supreme – Sfatul Ţării, aţi primit dra-
pele de luptă. Apărând aceste drapele, soldaţii mor, dar niciodată nu se re-
trag. Juraţi şi voi ca până la ultima suflare veţi apăra statul vostru de orice 
duşman şi, datorită supuşeniei şi dragostei voastre, veţi putea să vindecaţi 
rănile aduse de anarhie. Fiind surprins de disciplina şi ţinuta Dumneavoastră 
militară atunci când treceaţi în marş şi sub drapele pe piaţă, străzile capitalei 
Republicii noastre, eu vă aduc cele mai sincere mulţumiri. Îi mulţumesc, de 
asemenea, conducătorului paradei militare comandantului I-lui Regiment de 
Cavaleri Basarabeni, locotenent-colonel Popa şi de asemenea tuturor coman-
danţilor de unităţi, ofiţerilor şi soldaţilor3.

La paradă au participat şi reprezentanţii unităţilor militare ucraineşti. Prin aceas-
ta ei au demonstrat atitudinea lor binevoitoare şi paşnică faţă de statul nostru.

Acest ordin să fie tradus în limbile rusă şi ucrainească şi să fie citit în toate 
unităţile”4.
2   Soldatul Moldovan, nr. 1, din 1 ianuarie 1918
3   Literatura şi Arta, nr. 4, din 1991
4   A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 108, f. 45
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La paradă nu au participat ¾ din efectivul Regimentului I Moldovenesc, 
influenţaţi de ideologia bolşevică. Comandanţii de unităţi urmau să prezinte 
listele celor care nu s-au prezentat la manifestare5.

Este clar de ce unii militari nu au participat la paradă. În Regimentul I 
Moldovenesc, după cum s-a menţionat, preşedinte al comitetului militar era 
soldatul Ilie Cătărău, ales şef al garnizoanei Chişinău. Deoarece între el şi 
Directorat existau divergenţe, el a solicitat militarilor să nu participe la parada 
militară, emiţând  un ordin de organizare a unei alte parade la data de 1 ianu-
arie 1918. Ordinul se încheia cu următoarele cuvinte: “armatele revoluţionare 
trebuie să arate “Sfatului Ţării”, cu reacţionarii lui, că spiritul de libertate 
încă trăieşte în inimile norodului.”6 Cătărău se  împotrivea puterii oficiale din 
Republică şi Sfatului Ţării.

 Ion Inculeţ a semnat un ordin de arestare a lui Cătărău pentru 31 decem-
brie. Intenţia era să se evite participarea acestuia la parada ce trebuia să aibă 
loc a doua zi şi care putea să se transforme într-o rebeliune.

Gh.Pântea s-a adresat comandantului regimentului IV de cazaci “Zamur-
ski”, plătindu-le cazacilor pentru arestarea lui Cătărău. În seara de Anul Nou, 
la ora 100, acesta a fost arestat,  dus la Odesa şi predat comisarului ucrainean, 
care mai târziu l-a eliberat, fără a informa despre conducerea Republicii Mol-
doveneşti.

O altă paradă militară a trupelor naţionale moldoveneşti a avut loc la 24 
ianuarie 1918, la a 59-a aniversare a unirii Munteniei cu Moldova. Parada a 
avut loc în faţa Soborului. Alături de trupele moldoveneşti au participat şi 
trupe române.7

5   Ibidem, f. 291
6   Gh. Pântea, Rolul organizaţiilor militare moldoveneşti în actul unirii Basarabiei. Chişinău, 1932, p. 140
7   Cuvânt Moldovenesc, nr.10, din 1918
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MILITARII BASARABENI  
şI RELAŢIILE LOR CU BOLşEVICII

La sfârşitul lunii octombrie 1917, în Rusia, ca rezultat al rebeliunii armate, 
puterea politică a trecut în mâinile bolşevicilor conduşi de Vladimir Lenin. În 
imperiu s-a creat o atmosferă de haos şi dezordine, aveau loc conflicte armate, 
anarhia luând proporţii uriaşe. 

În Basarabia, situaţia internă, practic, a rămas neschimbată. Majoritatea 
forţelor politice, atât naţionale, cât şi antinaţionale, susţineau Guvernul con-
dus de Kerenski. Această situaţie a facilitat crearea, la 4 noiembrie 1917, la 
Chişinău, a Comitetului Basarabean al Pazei Revoluţiei şi a Adunării Con-
stituante, majoritatea membrilor fiind aventurieri care urmăreau înlăturarea 
puterii locale, unii dintre ei declarându-se pentru oportunitatea păstrării gu-
vernului vechi. În această structură au intrat 35 de membri, care reprezentau 
atât forţe naţionale, cât şi antinaţionale, ele unindu-se doar împotriva ideii 
bolşevice: persoane de naţionalitate rusă, şovine, reprezentanţi ai Comitetului 
Executiv Unificat al Muncitorilor, Soldaţilor şi Ţăranilor deputaţi; Comitetu-
lui Central Militar al Moldovenilor; Partidului Socialist; ai social democra-
ţilor bolşevici; social democraţilor menşevici; ai asociaţiei “Bundului evre-
iesc”; Dumei Orăşeneşti; zemstvei guberniale; Congresului I Moldovenesc 
şi ai tuturor comitetelor de judeţ. Organizaţia, urma să preia controlul asupra 
problemelor politice, administrative şi economice ale guberniei1.

În sala Dumei Orăşeneşti, la 10 decembrie, a avut loc adunarea comună a 
membrilor Sovietului comitetelor companiilor garnizoanei2.

Propaganda bolşevică avea un efect considerabil asupra ostaşilor moldo-
veni, nivelul conştiinţei naţionale a cărora era mai scăzut decât cel al con-
ştientizării necesităţilor sociale. Încă în luna septembrie 1917, în Basarabia 
bolşevicii a început formarea comitetelor bolşevice.

1   Бессарабская жuзнь, nr. 160, din 15 noiembrie 1917
2   Ibidem, nr. 159, din 12 decembrie 1917
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Sediul organizaţiei bolşevice Front-Otdel
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La 4 decembrie 1917, la Bălţi au avut loc o serie de încălcări, iar, la 5 
ianuarie 1918, în oraş a fost organizat un Comitet Militar-Revoluţionar al 
Bolşevicilor3.

La începutul lunii ianuarie 1918, bolşevicii s-au instalat şi la Chişinău, prin 
intermediul “Front-Otdelului”, în clădirea Liceului “Principesa Dadiani”. Pe 
1 ianuarie 1918 a fost emis  primul ordin, în care se menţiona că organizaţia 
respectivă constituie un Soviet al Regiunii Frontului Român şi al garnizoa-
nei Odesa. Ordinul indica tuturor organizaţiilor să se supună în exclusivitate 
“Front-Otdelului” şi Glavkovernului (Cartierului General). Toate unităţile şi 
instituţiile din Iaşi, împreună cu bunurile materiale, trebuiau transferate la 
Chişinău, urmând să fie transportate. Preşedinte al acestei organizaţii a fost 
ales Perper. Datorită lozincilor lui sociale lansate, “Front-Otdelul” şi-a extins 
treptat influenţa atât asupra populaţiei civile, cât şi a armatei4.

Printr-o telefonogramă din 5 ianuarie 1918, locotenent-colonelul Ignatiev 
raporta comisarului Strijevschi din Odesa că, la ora 15, bolşevicii au ocupat 
staţia Bender, informând că mitralierele sunt orientate spre podul de cale fe-
rată de peste Nistru şi că este îngrijorat din cauza depozitele de artilerie care 
nu erau păzite. Ţinând cont de  situaţia creată, s-a decis trimiterea în această 
localitate a 200 de serbi5.

O situaţie alarmantă se crease şi la Chişinău. Narvosorumul Kolpakov in-
forma că Sovietul Deputaţilor Ostaşi, în care majoritatea o formau bolşevicii, 
a reţinut toate vagoanele cu alimente ce se îndreptau spre Iaşi şi Socola. El 
anunţa că nici o unitate care i-a fost transmisă în subordonare nu a venit la 
locul destinat pentru paza drumului şi cerea să i se trimită unităţi pentru resta-
bilirea funcţionării normale a staţiei Chişinău6.

În ianuarie 1918, la Chişinău au revenit Ilie Cătărău, fost comandant al 
garnizoanei care, după cum am menţionat deja, fusese arestat şi trimis în în-
chisoarea de la Odesa, şi celebrul Kotovski, membru al secţiunii bolşevicilor. 
Cătărău şi Kotovski au creat la Dubăsari un depozit de arme, făcând agitaţie 
pentru începerea unei răscoale în Basarabia7.

După desfiinţarea organizaţiilor bolşevice de ре front, o parte activă a lide-
rilor acestora au venit la Chişinău. Conform unei informaţii a serviciilor se-
crete române, la Chişinău, în luna ianuarie, se afla Melcum, agitator bolşevic, 

3   Ibidem, fond 919, inventar 2, dosar 2, partea I, f. 46
4   Gh. Pântea, Rolul organizaţiilor militare moldoveneşti în actul unirii Basarabiei. Chişinău, 1932. p. 168
5   A. N. R. M., fond 727, inventar 2, dosar 2, partea I, f. 20
6   Ibidem, f. 33
7   Ibidem, f. 106-107
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1. Противник означился в двух направлениях: движется на Страшены 
и на Ганчешты. Силы его не определенные. Задача: занять Кишинев. 
Есть сведения, что на Ганчешты идет около двух полков, а на Страшены 
один полк.

2. Наш отряд состоит: 1 пехотный Молдавский полк, 1 Гусар. Бесса-
рабский полк, 1 Гусарский Молдавский полк, 3 Иск. Заамурский, 5 Кон. 
Заамур. полки, 5 бат. 14 бр. 2 Молд. бат. и 60 батарея. Другие части будут 
введены в действие при развитии операции.

3. Наша задача удержать за собой Кишинев до прихода подкрепле-
ний, а с их приходом перейти в наступление и изгнать румын из Мол-
давской Республики. Для этого мы должны занять фронт; Негрешты, 
ст. Страшены, село Страшены, Скрены и далее по речке Ишковец, 
Малкоч,Ниморены, Данчены, Яловены, Браилов. Бачой, Ранака, Броска 
Старая.

4. Весь фронт делится на два участка:
Первый участок:      Занимает от Негрешт до Скорени включительно. 
Заамур. полк и
Этап. Рота Нач. участка 
Команд: 3 полка 

Fond 50, inventar 2, dosar 26, foaia 109 

Ordin militar al organizaţiilor bolşevice din Chişinău
П Р И К А З Ъ

БОЕВОЙ ПРИКАЗ ВОЙСКАМ ОТРЯДА 
ЗАЩИЩАЮЩЕГО ГОРОД КИШИНЕВ

№1
8 Января 1917 года                                                Кишинев, Инзовая   №6.

Задача: удерживать противника 
на этом фронте, охранять правый 
фланг отряда, не допускать про-
хода в Кишинев румынских эше-
лонов.
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preşedinte al organizaţiei armeneşti.8 La Costiujeni fusese organizat, chiar în 
incinta spitalului, un centru bolşevic, în frunte cu Perper şi Pancratie Teodor9.

În istoriografie este tendenţios tratată rezistenţa militară împotriva unităţi-
lor militare româneşti, care înaintau spre Chişinău în scopul înlăturării anar-
hiei. Forţele bolşevice din teritoriu au format un detaşament militar pentru 
“apărarea” oraşului Chişinău. La 8 ianuarie 1918, a fost emis ordinul nr.1 
ре acest detaşament, din care rezultă că unităţile moldoveneşti create urmau 
să fie antrenate în această rezistenţă stranie. Gh. Pântea şi colegii lui, luând 
cunoştinţă de acest ordin, susţineau ulterior că au trimis  unităţile moldove-
neşti bolşevizate în direcţia Hânceşti, pentru a nu opune rezistenţă trupelor 
române. Pentru “apărarea” Chişinăului au fost create două grupuri de rezis-
tenţă. Primul era constituit din Regimentul Rusesc Zamur şi Regimentul 3 de 
Etapă al şefului sectorului de comandă, care urmau să fie dislocate pe sectorul 
Negreşti până la Scoreni, precum şi în direcţia Străşeni. Al doilea urma să 
fie organizat, conform documentului bolşevicilor, din unităţi moldoveneşti: 
Regimentul I Moldovenesc, Regimentul I Cavalerie, Regimentul I Cavalerie 
Basarabean, A Doua Baterie Moldovenescă, al cărei comandant era colonelul 
Popa şi se preconiza să fie dislocate ре râul Işcovăţ.

Bolşevicii şi-au continuat propaganda şi după intrarea trupelor române în Ba-
sarabia, declarând că ţăranii vor fi lipsiţi de pământ, care va fi reîntors marilor pro-
prietari, încercând astfel să trezească nemulţumirea acestora. Această propagandă 
se desfăşura intens printre ostaşii moldoveni, majoritatea originari de la sat.

Comitetul Bolşevicilor din satul Vărzăreşti, a trimis la 23 ianuarie, în satul 
Izbişte 60 de cavalerişti, pentru a convinge populaţia locală că românii le-au 
luat, chipurile, libertatea şi a-i pregăti pentru o răscoală împotriva acestora. 
Aceşti agitatori au fost şi în satele Voinova, Chirianca, Recea, înarmând, tot-
odată, populaţia locală10.

La începutul lui ianuarie 1918, un grup de soldaţi bulgari din regimentul ba-
sarabean din Bolgrad intenţionau să săvârşească un act samavolnic de judecată 
asupra câtorva ofiţeri români, dar comisarul Dumbravă a intervenit la timp.

La 28 ianuarie a fost trimis, din Tiraspol la Bender, armament însoţit de 3 baterii 
de artilerie, scopul urmărit fiind organizarea luptei împotriva trupelor române11.

La 29 ianuarie bolşevicii preconizau să arunce în aer cazarma unităţii mi-
litare de ре strada Bulgară, unde erau încartiruite trupe române. Această acţi-
une nu a reuşit12.
8   Ibidem, fond 679, inventar 1, dosar 4803, f. 96
9   Ibidem, f. 118
10   Ibidem, f. 88-89
11   Ibidem, f. 144
12   Ibidem, f. 176
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Bolşevicii desfăşurau o propagandă antiromână în rândurile populaţiei civi-
le, susţinând că trupele române ar fi încărcat la Tighina vagoane cu stofă, hai-
ne, zahăr. Unii reprezentanţi ai obştii evreieşti din Chişinău le spuneau basara-
benilor că “vor vedea ei pentru ce a venit armata română în acest teritoriu”13

La 29 ianuarie a fost evacuată populaţia de la Tighina, răspândindu-se ştirea 
că dinspre Tiraspol vor veni bolşevicii, care intenţionează să atace Chişinăul.14

În pofida propagandei bolşevice, soldaţii au semnat un apel de susţinere a 
“unicului organ democratic de conducere al Basarabiei”.15

Preşedintele Sovietului Bolşevic din localitatea Căinari, jud. Bender, a ce-
rut ajutor de la Comitetul Executiv al Sovietului Ostaşilor şi Muncitorilor 
Deputaţi, insistând să fie trimişi 20 de oameni din Regimentul Zamur, pentru 
a elibera moara din localitate de ţăranii care o ocupaseră. Deci, la sfârşitul 
lunii decembrie, în unele sate moldoveneşti exista o dualitate a puterii, iar 
Comitetul militar, opus celui moldovenesc, nu apăra interesele naţionale ale 
băştinaşilor.16

Deoarece cohortele moldoveneşti nu erau în stare să menţină ordinea în ju-
deţul Chişinău, Directorul Militar a ordonat ca această sarcină să fie propusă 
unui batalion din cadrul Regimentului I17.

Bolşevicii au transformat mai multe clădiri în depozite de arme. O compa-
nie alcătuită din soldaţi evrei a Regimentului I Moldovenesc a ascuns arme în 
casa lui Kiperverskra de ре strada Mihailovskaia nr. 6718.

Propaganda bolşevică a avut o influenţă considerabilă asupra militarilor 
moldoveni. Ministrul Brăescu declara, în acest context, că ,, în curând ur-
mează să se formeze unităţi din ostaşi de 20-21 ani, ca elemente mai puţin 
infectate “de virusul bolşevic”. 

Acţiunile violente şi anarhia au fost stopate numai de trupele române care 
au intrat în Basarabia.

13   Ibidem, fond 679, inventar 1, dosar 4803, partea I, f. 146
14   Ibidem, fond 679, inventar 1, dosar 4803, f. 226
15   Ibidem, fond 727, inventar 2, dosar 8, f. 12; Ibidem, fond 919, inventar 2, dosar 2, partea II, f. 365
16   Ibidem, fond 919, inventar 2, dosar 2, partea II, f. 240
17   Ibidem, f. 1
18   Ibidem, f. 206
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La începutul anului 1918, situaţia din teritoriu se agravase substanţial. 
Cohortele şi unităţile militare naţionale nu puteau menţine ordinea publică. 
Pentru a pune capăt anarhiei şi fărădelegilor, Consiliul Directorilor Generali a 
fost nevoit să ceară ajutor de la trupele române. Mai multe asociaţii naţionale 
au început să înainteze cereri de ajutor din partea trupelor regulate; acestea 
veneau chiar şi din partea ţăranilor, care se temeau să fie lipsiţi de pământ. 
De exemplu, populaţia din jud. Cahul, după evenimentele tragice care au avut 
loc acolo, s-a adresat direct Cartierului General pentru a cere trupe române. 
Asemenea cereri au venit şi din alte localităţi.

La 14-15 decembrie, o delegaţie din Basarabia s-a deplasat ilegal la Iaşi 
pentru a informa guvernul român despre anarhia din ţinut. După câteva zile, 
la 22 decembrie, Consiliul Directorilor Generali a semnat actul de chemare a 
trupelor române în teritoriul dintre Prut şi Nistru.

La 13 ianuarie, trupele române, conduse de colonelul Rădulescu, au intrat 
în Chişinău. A doua zi a venit şi generalul Broşteanu, căruia i s-a încredinţat 
conducerea acestor trupe şi a operaţiunilor de luptă, în caz de necesitate. Ime-
diat după sosirea unităţilor române, a avut loc o paradă comună acestora şi a 
unităţilor moldoveneşti1.

Efectivul unităţilor moldoveneşti era molipsit parţial de propaganda bol-
şevică împotriva intrării Armatei Române. Bolşevicii afirmau că românii vin 
pentru a lua pământul de la ţărani. 

Planul operaţiunilor de susţinere a Armatei Române de către unităţile mol-
doveneşti era condus de colonelul Hudolei, care avea şi misiunea de a scoate 
unităţile bolşevizate în afara oraşului. A fost emis un ordin, în care se menţio-
na: “… dacă însă armata română va declara că nu vine să ne ia pământul şi li-
bertăţile câştigate de revoluţie, noi nu avem nici un motiv de a lupta cu ea”2.
1 Gh. Pântea, Rolul organizaţiilor militare moldoveneşti în actul unirii Basarabiei.Chişinău, 1932, p. 80
2   Ibidem

MILITARII BASARABENI  
şI ARMATA ROMâNĂ
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Înainte de sosirea trupelor române la Chişinău, a avut loc şedinţa comună 
a tuturor comitetelor moldoveneşti, prezidată de Ion Inculeţ.3 La 12 ianuarie, 
aceste comitete revoluţionare au trimis la Călăraşi o delegaţie în frunte cu Ion 
Inculeţ pentru a duce tratative cu generalul Broşteanu, care cerea să nu i se 
pună piedici la intrarea în Chişinău, căci Armata Română vine pentru “paza 
depozitelor de armament şi a căilor ferate”. La 13 ianuarie, generalul trebuia 
să primească un răspuns. Conform afirmaţiilor lui Gherman Pântea, membru 
al acestei delegaţii, răspunsul întârziase o oră şi Broşteanu îi ordonase co-
lonelului Atanasiu să înainteze spre Chişinău. Atanasiu se afla deja în satul 
Cojuşna când Pântea i-a adus ordinul. După tratative, la orele 1830, Armata 
Română a intrat în Chişinău dinspre bariera Sculeni4.

În acelaşi timp, la Chişinău a fost creat un Comitet Revoluţionar al Sal-
vării Republicii Moldoveneşti, format din membrii comitetului din Crimeea, 
ostaşi din garnizoanele Chişinău, Tighina şi din alte oraşe ale Basarabiei, care 
făceau propagandă împotriva trupelor româneşti şi declarau că duşmanii re-
voluţiei din Sfatul Ţării “au intrat în alianţă cu boierii români, cu regele lor 
şi cu ajutorul acestor trădători ai poporului, baioneta românească a venit să 
restabilească în Ţara noastră ordinea veche…”5.

În legătură cu nemulţumirea unei părţi a populaţiei în raport cu intrarea 
trupelor române în Basarabia, Marele Cartier General Român informa Sfatul 
Ţării, prin ordinul nr. 190/918, transmis de Corpul VI al Armatei, că coman-
damentul român al trupelor din Basarabia crede că e de datoria sa să nu-i re-
pună în drepturi pe proprietarii de pământ deposedaţi în urma revoluţiei ruse. 
Deoarece această procedură crea animozitate din partea ţăranilor, Cartierul 
îi ruga pe conducătorii unităţilor să ia măsuri pentru ca armata să evite noi 
agitaţii şi să nu intervină în raporturile dintre ţărani şi proprietari decât pentru 
a împiedica noi jafuri şi devastări. Proprietarii urmau să se adreseze autorită-
ţilor locale pentru faptele întâmplate până la intrarea armatei în Basarabia6.

La şedinţa Guvernului din 22 ianuarie 1918 a fost citită telegrama mi-
nistrului francez, aflat la Iaşi, în care se menţiona că trupele române au fost 
trimise în Basarabia în urma unei înţelegeri între aliaţi şi au scopul de a apăra 
spatele frontului, conform regulilor militare, şi că această acţiune nu poate 
schimba situaţia internă din Basarabia7. 

După venirea trupelor române, unităţile moldoveneşti nu au fost desfiinţate.

3   Ibidem
4   Gh. Pântea, Rolul organizaţiilor militare moldoveneşti în actul unirii Basarabiei. Chişinău, 1932. p. 224
5   A. N. R. M., fond 679, inventar 1, dosar 4803, f. 307
6   Ibidem
7  A. N. R. M., fond 919, inventar 2, dosar 1, partea 1, f. 29
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După 24 ianuarie 1918, Directoratul General pentru Probleme Militare şi Ma-
ritime a fost transformat în Minister de Război. În cabinetul Ciugureanu, funcţia 
de Ministru de Război a îndeplinit-o colonelul Brăescu, avansat mai târziu în 
gradul de general. Noul Minister de Război a continuat activitatea de formare 
a armatei naţionale. Într-un interviu, Brăescu spunea: ,,în viitorul apropiat va fi 
creată o comisie din reprezentanţii Franţei şi României care să înceapă pregătirile 
pentru crearea unui corp de armată moldovenesc.” Conform spuselor ministrului, 
unităţile urmau să fie compuse numai din moldoveni. După crearea lor Armata 
Română urma să părăsească teritoriul Republicii Moldoveneşti, deoarece, funcţi-
ile ei vor fi preluate în întregime de unităţile naţionale”8. Dar, după cum demon-
strează evoluţia ulterioară a evenimentelor, acest proiect nu a fost realizat.

La 31 ianuarie 1918, ministrul Brăescu declara, în Sfatul Ţării: „comenzile 
se vor da deocamdată în limba rusă, iar mai apoi în moldoveneşte. Unităţile 
trebuie create după principiul naţional şi dacă Sfatul Ţării va adopta hotărâ-
rea ca limba moldovenească să fie comună pentru toate naţionalităţile, atunci 
ea va fi prezentă în toate unităţile”. Totuşi, ordinele Directoratului Militar se 
emiteau în limba rusă şi în vara anului 1918, deci după o jumătate de an de la 
venirea trupelor române în Basarabia9.

O propagandă activă făceau şi ucrainienii, cu scopul de a convinge po-
pulaţia să alipească teritoriul Basarabiei la Ucraina. În februarie 1918, deşi 
aici se aflau deja trupele române, “fraţii de peste Nistru” se pronunţau pentru 
desfăşurarea unui plebiscit în această problemă10.

Trupele române au intrat şi în oraşul Cahul. Conform informaţiei prezen-
tate de către Consiliul Directorilor Generali ca răspuns la telegrama Armatei 
VI-a, ele au intrat în Cahul la rugămintea populaţiei băştinaşe11.

În armata moldovenească au început să fie înrolaţi şi militari români. În 
februarie, Directorul Militar emite un ordin de încorporare în Regimentul I 
Ulani a sublocotenentului Diviziei 1 Române Vâşcovschi12.

Pentru a fi ridicaţi în grad şi în funcţie, militarilor, în iunie 1918, li se cerea 
să prezinte o legitimaţie care să confirme că nu i-au susţinut pe bolşevici13.

Pentru aplanarea conflictelor ce apăreau între militarii moldoveni şi români, 
la 5 martie 1918 sublocotenentul Cocio, membru al Comisiei de Demobiliza-
re, a intrat în subordonarea colonelului serviciului român, Dimitrescu14.
8   Cuvânt Moldovenesc, nr.10, din 1918
9   Ibidem, fond 727, inventar 2, dosar 21, partea II, f. 240
10   Ibidem, fond 679, inventar 1, dosar 4803, f. 294
11   Ibidem, fond 919, inventar 2, dosar 2, partea II, f. 271.
12   Ibidem, fond 727, inventar 2, dosar 108, f. 42b
13   Ibidem, dosar 85, partea a II-a, f. 40
14   Ibidem, dosar 108, f. 68b
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Ernest BROşTEANU
General de divizie. Comandantul trupelor române din Basarabia (1918)
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La 14 aprilie 1918, deja după unirea Basarabiei cu România, în şedinţa 
Sfatului Ţării s-a propus ca Ministerul de Război, până la desfiinţarea lui de 
către Guvernul Român,15 să întocmească noi state de personal.

Primarul oraşului Chişinău l-a delegat ре fostul primar Levinschi la Iaşi, 
ca să-i ceară prim-ministrului român să-i elibereze ре toţi cei arestaţi de tru-
pele române, cerând, totodată, demiterea lui Broşteanu, Ministrul de Război 
al Basarabiei16. 

Organismele militare înfiinţate în anul 1917 în Basarabia au avut un rol de-
terminant în mişcarea naţională, catalizată de situaţia catastrofală din teritoriu. 

Activitatea organizatorică a instituţiilor era stopată de ideologia bolşevi-
că, ce destabiliza situaţia din unităţile militare. Ulterior, starea de lucruri s-a 
îmbunătăţit datorită intrării în teritoriul dintre Prut şi Nistru, la rugămintea 
populaţiei băştinaşe şi a instituţiilor statale din Basarabia, a trupelor militare 
româneşti.

15   Ibidem, dosar 22, f. 27
16   Ibidem, fond 679, inventar 1, dosar 4803, f. 182
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Lista  militarilor basarabeni, 
Unitatea 155 convalescenţi (vindecaţi), expediaţi în Basarabia 

pentru a forma Detaşamente Mobile de Miliţieni 

 1. Soldatul Gheorghe Tipa
 2. Soldatul Iacov Porcari
 3. Soldatul Petru Costin
 4. Soldatul Feodor Varzari
 5. Soldatul Anastasie Vilcinschi
 6. Soldatul Ion Cara-Gheorghe
 7. Soldatul Ion Boboruncă
 8. Soldatul Pavel Petrachi
 9. Soldatul Ion Nicolaevschi
10. Soldatul Simeon Melnic

Iulie 1917
nr.499
Membrul Comitetului, 
plutonierul Karlotean

Conform cu originalul: Dm. Popov
………………………….f.
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Lista nominală a soldaţilor moldoveni 
din Bateria 22, Regimentul Artilerie al cetăţii Sevastopol, 

care urmează a fi expediaţi în Basarabia

Gradul militar, 
numele, prenumele

Canonier Filip Alexandrov
B-nav. Canon Burac
B-nav. Mihail Babin
Canonier Nicolai Botnari
B-nav. Feodor Bodean
Canonier Dmitrie Vileşco
Canonier Nichifor Guţu
Canonier Dorofei Bosberg
B-nav. Chiril Jirea
Canonier Serghei Ioviţa
Canonier Vasile Cotlev
Canonier Ivan Cojuhari
Canonier Matvei Chior 
Canonier Gheorghe Lâsâi 
Canonier Vasile Leancă
Canonier Timofei Motrea
Canonier Vasile Morari
Canonier Dmitrie Niculescu
Canonier Petru Proţiuc
Bombardier Alexandr Piscun
Canonier Ion Plămădeală 
Bombardier Timofei Ţurcanu
Canonier Ion Curtean
Canonier Nichifor Carpari

Nr.
d/o

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23.
24.

Anul 
recrutării

1902
1912
1912
1902
1914
1902
1902
1902
1914
1913
1913
1901
1902
1902
1902
1902
1902
1902
1916
1914
1910
1914
1916
1913

Însemnări

Comandantul interimar al Bateriei 22, plutonierul Belaeş
A.N.R.M., fond.727, inventar 2, dosar 4, f.
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Lista nominală a soldaţilor moldoveni 
din Compania 11 a Regimentului de Artilerie al cetăţii Sevastopol

Numele, 
prenumele

Vasile Burac
Constantin Bocioran
Ion Babeico
Ion Babii
Iacov Glavan
Vasile Garvalov
Pavel Drab
Efim Evstratiev
Efim Surdu
Andrei Josan
Leonte Climov
Nichifor Cangaş
Feodor Musteaţă
Gavriil Russu
Ion Secară 
Gheorghe Perlă
Feodor Carpov
Gheorghe Băltoagă
Feodor Ciofu
Ion Ţipurdei
Spiridon Rotundă
Ştefan Todorachi
Sava Tataru
Vasile Prida
Semion Negaeş
Feodor Marcauţan
Filip Tolmazan
Gheorghe Boţ

Nr.
d/o

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Anul 
recrutării

1908
1904
1902
1902
1906
1904
1909
1904
1909
1898
1909
1911
1898
1904
1907
1907
1906
1913
1907
1902
1908
1913
1916
1901
1900
1900
1902
1901

Însemnări

Comandantul Companiei 11, ştabs-căpitanul M. Proşnicenco
A.N.R.M., fond 727, inventar 2, dosar 4, f.
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Militari cu funcţii de comandă
 în Cohortele Moldoveneşti

Maiorul Mavro – comandant al Batalionului I
Aj. sublocot. Leiland – adjut. Batal. I
Locotenent Stratan – şef pe partea administrativă, Batalionul I 
Funcţ. militar Doni – adm. pe partea adm. Bat. I
Funcţ. militar Doni – casier şi cartir. Bat. I
Aj. sublocot. Perepeliuc – comand. Cohortei 1
Aj. sublocot. T.Ţugulschi – comand. Cohortei 2
Aj. sublocot. Botezat – comand. Cohortei 3
Sublocot. B.Bodorin – comand. Cohortei 4
Aj. sublocot. Grigoraş – Comand. Cohortei 5
Aj. sublocot. Capelă – comand. Cohortei 6
Aj. sublocot. Ceban – comand. Cohortei 7
Aj. sublocot. Grigoriev II – comand. Cohortei 8
Sublocot. Ghiton – comand. Cohortei auxiliare, Bat. I
Căpitan Condrea – com. Bat II
Aj. sublocot. Ştefârţă – adjut. Bat II
Căpitan Liciman – şef pe partea admin., Bat. II
Aj. sublocot. Lupul-Iacovin – admin. pe partea admin., Bat. II
Funcţ. militar Platonov – casier şi cartir., Bat II
Aj. sublocot. Ştirbeţ – comand. Cohortei 9
Aj. sublocot. Cârlătean – comand. Cohortei 10
Aj. sublocot. Muşinschi – comand. Cohortei 11
Aj. sublocot. Crico-Semionov – comand. Cohortei 12
Aj. sublocot. Harea – comand. Cohortei 13
Aj. sublocot. Roman – comand. Cohortei 14
Aj. sublocot. Răilean – comand. Cohortei 15
Sublocot. Gobalji – com. Coh. auxiliare, Bat I
Aj. sublocot. Grigoriev – com. Coh. automob., Bat. II
Sublocot. Tatic – com. Coh. Călăraşi “Ulani”
Sublocot. Cupcea – com. Detaş. Serv. Legătură
Funcţ. militar. Pulcev – adm. Detaş. Serv. Legătură 
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Ofiţerii inferiori ai cohortelor Bat. I şi II
Aj. sublocot. Bulat
Sublocot. Veşco
Locot. Ghilevici
Aj. sublocot. Gonţa
Aj. sublocot. Zaioncicovschi
Locot. Zaiţev
Aj. sublocot Caimacan
Sublocot. Crasnopolschi
Aj. sublocot. Cozac
Aj. sublocot. Cuhar-Galcinschi
Aj. sublocot. Cotrubenco
Aj. sublocot. Lunga
Sublocot. Lupaşco
Aj. sublocot. Lemne
Aj. sublocot. Luchianov
Sublocot. Medvedţchi
Aj. sublocot. Marionov
Aj. sublocot. Negură-Condorachi
Aj. sublocot. Obraşcenco
Sublocot. Popa
Aj. sublocot. Păscari
Aj. sublocot. Rusanovschi
Aj. sublocot. Soculschi
Aj. sublocot. Sârbu
Aj. sublocot. Friptul
Aj. sublocot. Harbură
Aj. sublocot. Hristea
Aj. sublocot. Cebotari
Aj. sublocot. Şpacovschi
Sublocot. Iuhimeţ
Aj. sublocot. Scutelnic
Ofiţerul-inferior al Detaş. Călăraşi “Ulani” – locot. Vorobiov
Ofiţerul-inferior al Detaş. Serv. Legăt – sublocot. Cotoman
Ofiţerul-inferior al Detaş. Serv. Legăt – locot. Şoşov
Ofiţerul-inferior al Detaş. Serv. Legăt – aj. sublocot. Matveev
Comandantul Cohortei 16 – aj. sublocot. Zaviţchi

(După Albumul Basarabiei, de Gh. Andronache)
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Lista basarabenilor de pe Frontul Român, 
delegaţi la Congresul Reprezentanţilor de pe Front 

Chirilenco Мoisei, soldat
Onică Mihai, unter. maj.
Nacu Feodor, fruntaş

Mârza Constantin, soldat
Şarban Petru, subunter-ofiţ.
Bancovschi Nicolai, soldat
Crihan Anton, plutonier
Odobescu Ion, subunter-ofiţ.
Nastas Gheorghe, fruntaş
Curciuc Gheorghe, fruntaş
Buga Vasile, div.
Mihailă Foma, unter-of.maj.
Lesovoi Ion,  felcer-inf.
Tabacaru Vasile, unter.-of.maj.
Florea Filip, fruntaş
Rusu Ştefan, soldat
Zagaevschi V., plutonier
Ghânja Grigorii, soldat
Dascal
Cebotari,  plutonier
Crudu Constantin, plutonier
Buşilă, plutonier
Cozmik Semion, fruntaş
Chicerman Dmitri, soldat
Guma
Chicerman А., unter-of.maj.
Aniulis
Curtu
Şoitu
Matcovschi

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

3135
7148
16650

3009
2893
8009

8147

70
1

10298
632
547
44

9522
8927
10028
13503

1
1

Corpul 7 Brutari
Regimentul 8 Husari
Regimentul 59 Infanterie 
Liubliansk
Brutari nr. 84
Regimentul 9 Husari 
Brutari nr. 84
Executivul Comitet. Moldov. 
Regimentul 13 Puşcaşi
Divizia 61 
Regimentul 8 Ulani
Statul major 103 r. div.
Regimentul 55 Podol.
             55 -- // --
             55 -- // --
Br.4 Art. Puş.
Divizia 4 Puşcaşi
Regimentul 58 Pragsk.
Unitatea 14  Tеlec.
Executivul Comitet. Moldov.
Corpul 2 de Armată
Direcţia 2 
Regimentul 60 Zamocţc
Regimentul 15 Infanterie Puş.
Statul-major al Diviziei
Regimentul 59 Liubliansk
127 evacuare
     -- // --
     -- // --
     -- // --
     -- // --

Nr.
d/o Numele şi prenumele Nr. actului Unitatea

A.N.R.M., fond 727, inventar 2, dosar 17, f.
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I. Din partea primului Congres Militar Moldovenesc din toată Rusia:
1. Jud. Hotin: Anatolie Moraru, locotenent Cernăuţan, sublocotenent 

Dimitrie Mârza, praporşcic [sublocotenent] Alexandru Moraru;
2. Jud. Soroca: Leonida Ţurcan, Boris Epure, Ştefan Bolocan, Ion Ignatiuc;
3. Jud. Bălţi: Gherman Pântea, Anton Crihan, Ion Buzdugan, Vasile Ţanţu;
4. Jud. Orhei: Dimitrie Plătincă, Elefterie Sinicliu, Ilarion Buiuc, Grigore 

Roşca, Andrei Găină;
5. Jud. Chişinău: Ştefan Holban, Gheorghe Tudor, Nicolae Grosu;
6.  Jud. Tighina: Ion Creangă, V. Ştirbeţ, Timofei Silistrar, Atanasie Chiriac;
7. Jud. Ismail: Vitalie Zubac, Nicolae Ciornei, Chiril Sbierea;
8. Jud. Cetatea-Albă: Valentin Prahniţchi, Dimitrie Dragomir, Ion Tudose.
II. Din partea Comitetului Reunit al Deputaţilor Moldoveni Cavale-

rişti din Garnizoana Voznesensk: Evfimie Palii.
III. Din partea Comitetului Executiv Moldovenesc al Consiliului 

Deputaţilor Soldaţi, Ofiţeri şi Marinari din Garnizoana Odessei: pra-
porşcicul [sublocotenentul] I. Păscăluţă, N. Secară, C. Osoian şi marinarul 
Gafenco.

IV. Din partea Comitetului Executiv Central Militar Moldovenesc: 
maiorul V.Cijevschi, sublocotenentul Rugină şi voluntarul Nicolae Suruceanu.

V.  Din partea Comitetului Executiv Moldovenesc de pe Frontul Ro-
mân: Andrei C. Scobioală, Grigore Cazacliu, Gheorghe Mare.

VI. Din partea Comitetului Executiv Moldovenesc al Consiliului De-
putaţilor Soldaţi Marinari şi Ofiţeri din Peninsula Crimeii: praporşcicul 
[sublocotenentul] Spinei şi Grigore Turcuman 

(După Albumul Basarabiei, de Gh. Andronache)

Ostaşii aleşi deputaţi în Sfatul Ţării
(20 Octombrie 1917)
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Infanterie
1.  Colonelul   Furtună Nicolae
2.  Colonelul  Lujanschi Gheorghe
3. Colonelul  Topencu Iacob
4.  Colonelul  Cojocaru Teodosie
5. Locot.-colonelul   Răileanu Grigorie
6. Locot.-colonelul Mavro Vladimir
7. Locot.-colonelul  Andronache Gheorghe
8. Căpitanul Ţigănaş Nicolae
9. Căpitanul Budescu Iacob
10. Căpitanul Tarlev Hristofor
11. Căpitanul Silivestrovici Ion
12. Căpitanul Blănaru Ioan
13. Căpitanul Rotaru I. Gheorghe
14. Căpitanul Prodan Xenofon
15. Căpitanul  Sârbu Victor
16. Căpitanul Modval Tihon
17. Căpitanul Cavcovschi Dumitru
18. Căpitanul Chinguleac Nichita
19. Căpitanul Cotruţă Alexandru 
20. Căpitanul Celan Pavel
21. Căpitanul Odobescu Ion
22. Căpitanul Parfenie Ilie
23. Căpitanul Şireaev Mihail
24. Căpitanul Savin Gh. Ioan
25. Căpitanul Vărzariu Petre
26. Căpitanul Corobceanu Petre
27. Căpitanul Topalov I. Alexandru
28. Locotenentul Hodorovschi Stanislav
29. Locotenentul Catelli Grigore Vasile
30. Locotenentul Ghilevici Anton
31. Locotenentul Gângan Ioan
32. Locotenentul Mardare Mihail
33. Locotenentul Buznea Nicolae
34. Locotenentul   Gavrilenco Alexandru

Ofiţerii basarabeni încadraţi în serviciul militar activ, 
care au solicitat trecerea în Armata Activă Română, 

imediat după Unire – 27 Martie 1918
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35. Locotenentul Ghindă Ioan
36. Locotenentul Costin M. Ioan
37. Locotenentul Siminel Petre
38. Locotenentul Coban Mihai
39. Locotenentul Pilipciuc Ilarion
40. Locotenentul Constantinov Ioan
41. Locotenentul Plugaru Ioan
42. Locotenentul Bârcă Alexandru
43. Locotenentul Godoroja I. Andrei
44. Locotenentul Cernăuţean Nicolae 
45. Locotenentul Dângă Constantin
46. Locotenentul Ţugulschi Gh. Teodor
47. Locotenentul Talpă P. Nichita
48. Locotenentul Zagaevschi Ifrim
49. Locotenentul Tulbure I. Emanoil
50. Locotenentul Tudosie Ioan
51. Locotenentul Mârza Dumitru
52. Locotenentul Comendant Nicolae
53. Sublocot. Pădure Nicolae
54. Sublocot. Ostapov Dimitrie
55. Sublocot. Soltan Chiril
56. Sublocot. Tolmaţchi E. Vasilie
57. Sublocot. Comerzan V. Ioan
58. Sublocot. Mălai Leonida
59. Sublocot. Obertaş Pavel
60. Sublocot. Spătaru Dionisie
61. Sublocot. Cuculescu Ioan
62. Sublocot. Tatic Ioan
63. Sublocot. Concănici Constantin
64. Sublocot. Bocunovschi Ioan
65. Sublocot. Sprânceană Iacob
66. Sublocot. Tăiceanu Teodor
67. Sublocot. Gumă Boris
68. Sublocot. Ursaru Ioan
69. Sublocot. Cazacu Victor
70. Sublocot. Novac P. Mihail
71. Sublocot. Cârjanovschi I. Vasile
72. Sublocot. Todoroglu-Cilinghiru Gh.
73. Sublocot. Mâţă-Blândă Avram
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74. Sublocot. Ştirbu Vasile
75. Sublocot. Lizo Eugenie
76. Sublocot. Macrinici Trofim
77. Sublocot. Stroi-Stoianovici Vladimir
78. Sublocot. Doncilă Ioan
79. Sublocot. Ghimbră Petre
80. Sublocot. Mocanu Andrei
81. Sublocot. Marian Pantelimon
82. Sublocot. Munteanu Leonida
83. Sublocot. Morcov V. Ioan
84. Sublocot. Petrula Petre
85. Sublocot. Georgescu Aristide
86. Sublocot. Ivancenco Nicolae
87. Sublocot. Ochişor Vladimir
88. Sublocot. Nestorenco I. Ioan
89. Sublocot. Vieru T. Petre
90. Sublocot. Ciobanu G. Luca
91. Aj. sublocot. Mândru E. Sofroni
92. Aj. sublocot. Terziman Grigore
 

Cavalerie
93. Locot.-colonelul   Budescu N. Eugeniu
94. Locot.-colonelul Ştefanov Nicolae
95. Locot.-colonelul Movilă F. Vladimir
96. Maiorul Oreol Eugeniu
97. Căpitanul Untilov A. Nicolae
98. Căpitanul Beiul G. Vladimir
99. Căpitanul Gumă V. Nicolae
100.  Căpitanul Russo C. Constantin
101.  Căpitanul Balinschi A. Alexandru
102.  Căpitanul  Radomschi Constantin
103.  Căpitanul  Moraru Anatolie
104.  Locotenent. Nour I. Pavel
105.  Locotenent. Siminel A. Victor
106.  Locotenent. Harconiţa V. Dumitru
107.  Locotenent. Popescu V. Ioan
108.  Sublocot. Jechiu P. Ştefan
109. Sublocot. Plămădeală M. Filaret
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Ofiţerii înscrişi în structurile militare 
în lunile iulie şi august 1918

Infanterie
110.  Căpitanul Crâjanovschi T. Dumitru
111.  Căpitanul Răducanu V. Ioan

Artilerie
112.  Locot.-colonel. Razu Alexandru
113.  Căpitanul Ciubuc Leonida

Trupe speciale
114.  Maiorul Grescenco C. Vasile
115.  Locotenent. Gonza G. Pavel
116.  Locotenent. Ogrodschi T

Marină
117.  Locotenent. Mârza I. Simion
118.  Sublocot. Ghilcu V. Nicolae
119.  Aj. sublocot. Brânză P. Teodor

Sanitari
120.  Medic-colonel Bednarovschi
121.  Medic-colonel Vulpe Bodolica N. Alex
122.  Medic-colonel Hodorovschi Cazimir
123.  Veter.-maior Budacov Gh. Ioachim
124.  Veter.-maior Usinevici Gh. Ştefan
125.  Căpitanul Gorenic I. Andrei
126.  Farm.-sublocot. Salagor E. Zosima

Administraţie
127.  Administ.-locot. Caponi M. Anton
128.  Administ.-sublocot. Ciupe I. Virgil     
129.  Administ.-sublocot. Despa I. Gheorghe
130.  Administ.-sublocot.  Vasiliu Gh. Gheorghe
131.  Administ.-sublocot.  Gheorghiu Gh. Simion
132.  Subofiţer ad-ţie. cl. I  Rotaru M. Ilie

(După Albumul Basarabiei de Gh. Andronache) 
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Cetăţeni, soldaţi şi ofiţeri!
Dificilă misiune mi-a fost încredinţată. Adunarea Înaltă a Sfatului Ţării 

m-a împuternicit să îndeplinesc obligaţiunile Directorului General de Război 
şi Marină. Este necesar să utilizăm forţe supraomeneşti în lupta cu dezastrul şi 
dezordinea, ce se extind în Republica Rusească şi ameninţă să ajungă în ţara 
noastră, Moldova. Cea mai mare dificultate reprezintă faptul că noi toţi am 
pierdut încrederea. Între noi sunt răspândite neîncrederea şi îndoiala.

 
Cetăţeni, eu sunt autorizat de Sfatul Ţării, ales de voi, şi prin aceasta sper, 

că toate ordinele mele vor fi luate în consideraţie şi executate.
1. Constatând toată gravitatea momentului şi considerând că reuşita poate 

fi câştigată numai cu ajutorul tuturor organizaţiilor democratice, fac apel căl-
duros către toţi să mă ajute la lucrarea aceasta grea. Cetăţenilor, cu ajutorul 
lui Dumnezeu, să lucrăm împreună pentru mântuirea iubitei noastre Republici 
Moldoveneşti.

2. Numesc ca ajutori ai mei: pentru Afacerile de Marină, pe locotenentul 
Prahniţchi; pentru Infanterie – pe ajutorii de sublocotenent Secară şi Osoianu.

3. Numesc în postul de Comandant al Garnizoanei oraşului Chişinău pe 
soldatul Ilie Cătărău din Regimentul I Infanterie şi, în calitate de reprezentant 
al Sfatului Ţării, îl împuternicesc cu depline puteri de a folosi toate mijloa-
cele ce-i stau la dispoziţie, spre a menţine ordinea în capitala tinerei noaste 
republici.

4. Ordon tuturor unităţilor militare, cârmuitorilor şi instituţiilor, ca toată 
averea militară ce se găseşte pe teritoriul Republicii Moldoveneşti să nu fie 
înstrăinată şi trecută peste hotarele Republicii Moldoveneşti fără ştirea şi voia 
Directoratului General de Război.

5. Împuternicesc pe căpitanul Caşcarev să formeze în oraşul Bender un 

ORDINUL 
către Oştirile Republicii Moldoveneşti 

Nr. 1
15 decembrie 1917, Chişinău
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Divizion Moldovenesc de Artilerie. Completarea acestui divizion cu personal 
o pun în sarcina şefilor de Artilerie de pe lângă Directoratul de Război.

6. Drujina “Herson”, dislocată în Bender, deoarece este complet alcătuită 
din militari basarabeni, ordon să fie considerată moldovenească şi reorganiza-
tă din 6 în 8 companii. Formarea acestei drujini este încredinţată locotenent-
colonelului Gavaronschi.

7. Drujina 478, dislocată în Bălţi, formată exclusiv din ostaşi moldoveni, 
ordon să fie considerată moldovenească şi reorganizată în 8 companii. Orga-
nizarea acestea este încredinţată ştabs-căpitanului Popa.

8. Ordon a înfiinţa, de la 18 decembrie curent, pe lângă Regimentul I In-
fanterie, o Comisie de Medici din 4 membri (trei medici; un ofiţer, reprezen-
tant al părţilor militare), sub preşedinţia medicului-şef al regimentului, care 
să aprecieze starea sănătăţii militarilor din unităţile naţionale. 

Originalul este semnat de:
Locţiitorul Directorului General de Război, sublocotenentul Pântea
Şeful Cancelariei, ştabs-căpitanul   Bogos
Primul adjutant, ştabs-căpitanul  Berezovschi
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§ 1
În contextul începerii demobilizării şi din cauza fărădelegilor, care sunt 

provocate în sate şi oraşe de persoane fără responsabilitate, fapt ce necesită 
trimiterea detaşamentelor pentru stoparea şi înăbuşirea acestor acte şi insta-
larea liniştii în arealul republicii, ordon a constitui imediat o comisie de stare 
excepţională, în componenţa căreia, proporţional, ar urma să intre reprezen-
tanţi ai Comitetului Central Moldovenesc şi ai tuturor unităţilor naţionale 
aflate în oraşul Chişinău. Preşedinte al comisiei este numit deputatul Sfatului 
Ţării [Grigore] Turcuman, care va fi responsabil inclusiv de urgentarea for-
mării comisiei.

§ 2
Pe deputatul Sfatului Ţării, fedfebelul [plutonierul major] crucişătorului 

«Память Меркурия» [“Memoria lui Mercur”], [Grigore] Turcuman îl avan-
sez, [începând] de astăzi, în categoria de podpraporcic [sublocotenent inferi-
or]. Această schimbare se va înscrie în dosarul personal.               

§ 3
Comandantului Regimentului I Rezervă  Infanterie îi propun imediat să 

trimită o companie în plină componenţă, însoţită de cinci ofiţeri, la staţia Un-
gheni. Unitatea trebuie să ocupe poziţia de asigurare a ordinii şi activităţii 
cotidiene normale.

§ 4
Comandant al staţiei Ungheni este numit plutonierul Prodan.

§ 5
Atenţionez că citirea ordinelor în companii, baterii, escadroane şi sotnii 

(unităţi cu efectiv de o sută de militari) este strict obligatorie.
Baza: Ordinul către oştire nr. 5, § 1.

ORDINUL
către Oştirile Republicii Moldoveneşti

Nr. 8
22 decembrie 1917, Chişinău
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§ 6
Permit Comitetului Armenilor Basarabeni “Nacoba” să se organizeze be-

nevol într-un detaşament naţional.
Baza: demersul Comitetului “Nacoba” cu nr. 13.

§ 7
Din ziua de astăzi, determin următoarea uniformă militară pentru medicii 

şi funcţionarii Direcţiei Sanitare a oştirilor Republicii Moldoveneşti: epoleţi 
de galon argintat cu culori naţionale; arganisi cu blană neagră şi roşie, cu cupa 
lui Hipocrat, având şarpele la mijloc.

Baza: proiectul uniformei medicale a şefului Unităţii Sanitare.
§ 8

Îngrijorat de creşterea efectivului militar al Republicii Moldoveneşti, or-
don iniţierea organizării imediate a Regimentului III Infanterie. A distribui 
pentru această necesitate unul din edificiile libere ale unuia din batalioanele 
celor patru companii ale Regimentului 1 Rezervă; a completa batalionul cu 
ostaşi recrutaţi în ultimii ani, care nu sunt supuşi eliberării, în conformitate 
cu demobilizarea.

Comandant al unităţii este numit locotenent-colonelul Topenco din Regi-
mentul I Rezervă, căruia îi încredinţez organizarea regimentului.

A raporta despre mersul organizării.

Semnătura autentică: Directorul militar general interimar, podporucicul 
[sublocotenentul] Pântea.

Conform cu originalul: generalul de serviciu, ştabs-căpitanul Bogos
Verificat: adjutantul superior, ştabs-căpitanul Berezovschi

Fond-727, inventar 2, dosar 108
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ORDINUL 
către oştirile Republicii moldoveneşti 

Nr. 11
25 decembrie 1917, Chişinău

§ 1
Parada unităţilor militare din subordine, amânată anterior, se va desfăşura 

pe data de 25 decembrie, ora 12 ziua, în piaţa Libertăţii.
Baza: ordinul pe armată nr. 10, § 1.

§ 2
Membrii Sfatului Ţării, subplutonierii de marină [Iacob] Palamari şi [Gri-

gore] Turcuman, sunt avansaţi micimani militari pentru perioada de război 
(comanda de ţărm), din ziua de astăzi, fiind numiţi ober-ofiţeri pentru ordo-
nanţe speciale pe lângă Directorat.

Modificările vor fi introduse în dosarul personal.
Baza: hotărârea de registru a şedinţei Directoratului General al Republicii 

Moldoveneşti din 24 decembrie curent.
§ 3

Locotenent-colonelul Hudolei, aflat în evidenţa Statului-major al Armatei 
Republicii Moldoveneşti, este numit general cvartirmaistru al Armatei Repu-
blicii Moldoveneşti din data de astăzi.

Baza: raportul nr. 13
§ 4

Rotmistrul [căpitanul de Cavalerie] Martânov este numit comandant al Regi-
mentului I Husari, din 24 decembrie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Baza: raportul nr. 76.

Originalul semnat de:
Directorul-interimar pe probleme militare şi maritime al Directoratului 

Militar, podporucicul [sublocotenentul] Pântea. 
Conform cu originalul: şeful Statului-major, ştabs-căpitanul Bogos.
Verificat: adjutantul superior, ştabs-căpitanul Berezovschi. 
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ORDINUL 
către oştirile Republicii Moldoveneşti 

Nr. 12
26 decembrie 1917, Chişinău

§ 1
La 25 decembrie a avut loc parada militară a unităţilor naţionale ale Re-

publicii Moldoveneşti şi solemnitatea de înmânare a drapelelor de luptă. Ţi-
nuta militară şi disciplina de fier au lăsat o impresie deosebită tuturor celor 
prezenţi. Mulţi participanţi la acest eveniment, care demult aşteptau să se 
împlinească idealurile lor naţionale, consideră ceasurile desfăşurării paradei 
cele mai fericite din viaţa lor. Însăşi natura a încununat această manifestare, 
încălzind cu razele soarelui trupele naţionale şi pe toţi cetăţenii Republicii 
Moldoveneşti.

Soldaţi!
Din mâinile preşedintelui Adunării Supreme Sfatul Ţării, aţi primit drapele 

de luptă. Apărând aceste drapele, soldaţii mor, dar niciodată nu se retrag. Ju-
raţi şi voi că până la ultima suflare veţi apăra statul vostru de orice duşman şi, 
datorită supuşeniei şi dragostei voastre, veţi putea să vindecaţi rănile aduse de 
anarhie. Fiind surprins de disciplina şi ţinuta Dumneavoastră militară atunci 
când aţi trecut în marş şi sub drapele pe piaţă, străzile capitalei Republicii 
noastre, eu vă aduc cele mai sincere mulţumiri. Îi mulţumesc, de asemenea, 
conducătorului paradei militare comandantului I-lui Regiment Cavaleri Ba-
sarabeni, locotenent-colonelului Popa şi tuturor comandanţilor de unităţi, ofi-
ţerilor şi soldaţilor.

La paradă au participat şi reprezentanţii Unităţilor Militare Ucraineşti. 
Prin aceasta, Ucraina a demonstrat atitudinea ei binevoitoare, prietenească şi 
paşnică faţă de tânărul nostru stat.

Aduc cuvinte de mulţumire cazacilor-ucraineni.
Acest ordin să fie tradus şi să fie citit în toate unităţile militare.
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§ 2
Am observat că, contrar ordinului meu, la paradă au lipsit ¾ din efectivul 

de ofiţeri a Regimentului I Infanterie. A fost un gest de indiferenţă şi nechib-
zuinţă faţă de obligaţiunile de serviciu, fapt ce e greu de conceput în ziua unei 
sărbători şi a unui triumf naţional.

Ordon comandanţilor unităţilor să-mi prezinte listele persoanelor care nu 
frecventează lecţiile. 

§ 3
În timpul vizitei mele în Compania 1 a Regimentului I Moldovenesc am 

observat că în câteva companii lecţiile sunt frecventate numai de comandanţii 
de companii, subofiţerii fiind absenţi. Ordon tuturor ofiţerilor să frecventeze 
cu stricteţe lecţiile şi să ducă lucrul de lămurire cu soldaţii.

Originalul semnat de:
Directorul-interimar pe probleme militare şi maritime al Directoratului 

Militar, podporucicul [sublocotenentul] Pântea.
Conform cu originalul: şeful Statului-major, ştabs-căpitanul Bogos.
Verificat: adjutantul superior, ştabs-căpitanul Berezovschi. 

Fond-919, inventar 2,  dosar 2,  р. II
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Pentru unitatea de serviciu:
§ 1 

Porucicul [locotenentul] Areşinkova, aflată în evidenţa Armatei Republicii 
Moldoveneşti, este numită, din această zi, în direcţia Comandamentului Mi-
litar al ţinutului Chişinău.

Baza: ordinul pe Armată  nr.2  § 7, anul 1917.

§ 2
Funcţionarul Panfilov, comandantul echipelor de construcţii de câmp pe 

timp de luptă, este înregistrat în evidenţa Armatei Republicii Moldoveneşti la 
dispoziţia comandantului militar al ţinutului Chişinău.

Baza: raportul  nr. 23.
§ 3

Porucicul [locotenentul] Zaiţeva, aflată la evidenţa Armatei Republicii 
Moldoveneşti, este numită din această zi  în Unitatea 1 Rezervă a Regimen-
tului Moldovenesc.

Baza: ordinul pe Armată  nr. 11 § 6.

§ 4
Porucicul [locotenentul] Diviziunii 49 Infanterie, Ţlugari, este numit, din 

această zi, în serviciul de debarcare a cohortelor moldoveneşti.
Baza: raportul nr. 193.
Semnătura autentică: Directorul Militar General Interimar, podporucicul 

[sublocotenentul] Pântea
Conform cu originalul: generalul-interimar de serviciu, ştabs-căpitanul 

Berezovschi
Verificat: adjutantul superior, porucicul [locotenentul] Buzni.

ORDINUL 
către oştirile Republicii Moldoveneşti 

Nr.13
13 ianuarie 1918, Chişinău
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pentru unitatea de serviciu:

 § 1
În conformitate cu rectificările la ordinul către Armata Republicii Moldo-

veneşti nr.12 § 5, podporucicul [sublocotenentul] Bulat, aflat în serviciu în 
Divizia 3 Independentă Artilerie Grea, trece în evidenţa Armatei Republicii 
Moldoveneşti, fără a mai fi numit ulterior în funcţie în Divizia 2 Infanterie.

§ 2
Rotmistrul [căpitanul de Cavalerie] Movilă din Regimentul I Husari Basa-

rabeni este numit şef al Garnizoanei oraşului Chişinău din ziua de 12 ianuarie, 
anul curent. Despre intrarea în funcţie să mi se raporteze personal.

Semnătura autentică: Directorul Militar General Interimar, podporucicul 
[sublocotenentul] Pântea

Conform cu originalul: generalul de serviciu, ştabs-căpitanul Bogos
Verificat: adjutantul superior, ştabs-căpitanul Berezovschi

ORDINUL 
către Oştirile Republicii Moldoveneşti 

Nr.14
14 ianuarie 1918, Chişinău
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§ 1
 Să fie trecuţi în rezervă toţi ofiţerii şi funcţionarii militari încorporaţi din 

rezervă, care primesc plată dublă – de la Departamentul Militar şi pentru 
funcţiile pe care le ocupau până la încorporare. Excepţiile se admit doar cu 
permisiunea mea, la cererea specială a şefului militar. 

§ 2
pentru unitatea de demobilizare:
Suplimentar la ordinul către Oştirea Republicii Moldoveneşti nr. 29 din 29 

ianuarie a.c., pentru eficacitatea lucrului în oraşul Chişinău, Bender şi Bălţi, 
grupul de ajutori ai responsabililor de depozit se măreşte cu 2 persoane, iar la 
Ismail, Akkerman, Bolgrad, Orhei, Hotin şi Soroca – cu o singură persoană.

§ 3
 Pentru formarea Cavaleriei Rezervă, necesară pentru Armata Republi-

cii Moldoveneşti, comisiile de primire a cailor să primească exclusiv cai de 
categoria întâi pentru Infanterie şi pentru luptă; începând cu 1 martie, caii de 
categoria a doua să fie repartizaţi populaţiei, pentru întrebuinţare temporară, 
pe timp de 6 luni. Caii de categoria a treia să fie vânduţi la licitaţie. Rezerva 
de cai pentru Armata Republicii Moldoveneşti trebuie să constituie 15000 ca-
pete. Acest număr de cai va fi întreţinut pentru necesităţile Armatei Republicii 
sau folosiţi ca forţă de tracţiune în muncă. Rezerva de cai pe timp de luptă 
trebuie să constituie 3150; inclusiv, 900 – pentru front, destinaţi Cavaleriei; 
1.750 – pentru servicii şi 600 – pentru coloanele de transport. Satul Bolceni, 
jud. Chişinău este desemnat drept punct de rezervă a cailor. Responsabil pen-
tru rezerva Cavaleriei este numit căpitanul Filinov din Brigada 14 Infanterie, 
care are în subordine 2 ofiţeri, un doctor veterinar, în persoana lui Ipatev, şi 
doi felceri veterinari. Responsabilul pentru rezerva Cavaleriei trebuie să pur-
ceadă imediat la amenajarea localurilor.

ORDINUL 
către Oştirile Republicii Moldoveneşti 

Nr. 42
11 februarie 1918, Chişinău
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§ 4
 În legătură cu predarea în masă a bunurilor şi a cailor demobilizaţi, în 

oraşul Chişinău se instituie două comisii responsabile de depozit şi de organi-
zarea licitaţiei cailor: una – pentru primirea bunurilor (preşedinte, plutonierul 
Raţenko); alta – pentru selectarea şi vânzarea la licitaţie a cailor  (formată 
dintr-un preşedinte, rotmistrul [Căpitanul de Cavalerie] Ţojog, 2 membri – 
plutonierii Mârzac şi Donico-Iordăchescu şi un doctor veterinar). Comisia îşi 
va începe activitatea la 6 februarie. 

….
Semnătura autentică: ministrul, colonelul Braesco
Conform cu originalul: şeful Statului-major, colonelul Ghepeţchi
Verificat: adjutantul superior, ştabs-căpitanul Untilov

A.N.R.M., fond 727, inventar 2, dosar 108
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Comandantului Suprem

Sunt de acord cu solicitarea executivului Comitetului Moldovenesc, fac 
demers despre organizarea Regimentului I Rezervă Moldovenesc cu dislocare 
permanentă în oraşul Chişinău şi cu satisfacerea tuturor cerinţelor enunţate.

La acest moment, multe din popoarele Rusiei – polonezii, ucrainenii, leto-
nii, estonienii, armenii şi altele – au deja unităţi naţionale. Din aceste conside-
rente, legal, nu există temei pentru a le refuza moldovenilor organizarea unui 
regiment de rezervă, mai mult ca atât, Comitetul Executiv Moldovenesc nu 
pretinde să  moldovenizeze careva unităţi de pe front, ci intenţionează, prin in-
termediul formării regimentului de rezervă, să impulsioneze până la limita po-
sibilă trimiterea pe Frontul Român a companiilor completate cu moldoveni.

Existenţa la Chişinău, în centrul Basarabiei, a unei unităţi disciplinate şi 
instruite va oferi deplina posibilitate de a lichida rapid toate excesele nedorite 
(omoruri, furturi, devastări), care se produc sistematic, în perimetrul Basara-
biei, în număr destul de mare, şi, concomitent, va elibera pentru front o bună 
parte din Cavalerie, pe care, contrar voinţei noastre, suntem nevoiţi s-o ţinem 
în Basarabia pentru contracararea diverselor fărădelegi.

Un rol considerabil va avea Regimentul Moldovenesc Rezervă în timpul 
demobilizării Armatei din contul contracarării fărădelegilor, care se pot pro-
duce odată cu demobilizarea unităţilor de pe teritoriul Basarabiei.

Ajutorul Comandantului Suprem 
al Armatei Frontului Român,              Generalul de Infanterie Şcerbaciov
                                                              
Şeful Statului-major                            General-locotenentul Golovin
                                                                            secretar
Conform cu originalul                                               
 nr. 162414                                                   16 septembrie 1917
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TELEGRAMĂ 

Şefilor garnizoanelor Akkerman, Chişinău, Bender, Orhei, Soroca, Bălţi; 
copia – şefului ştabkorp [Corpului de Stat-major] 6 Călăreţi, şefului Diviziei 
3 Don şi şefului Diviziei Zaamur Călăreţi.

În situaţii extreme, la cererea GUKOM şi UZKOM, sunteţi obligaţi să 
oferiţi ajutor constant (prin toate mijloacele posibile) la restabilirea ordinii, 
prin trimiterea, la cerere, după posibilitate, a unităţilor de Cavalerie.

Despre fiecare caz de delegare să se raporteze imediat Statului-Major.
Şeful-interimar al Statului-Major, Kruşevschi
Pentru conformitate: 
Pentru adjutantul superior, locotenentul (porucic) ………………..

(ЦГВИА, 1837, оп. 1, д. 522, л. 9) 7 августа 1961г.
Arhiva OSPRM fond 50, inv. 2, dos. 6, f-107
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Formarea detaşamentelor de miliţie în scopul asigurării ordinii publice şi 
securităţii în Gubernia Basarabia, devenită cea mai primejdioasă zonă din 
vina dezertorilor şi elementelor criminale.

1. Este necesar a forma cel puţin 16 detaşamente, reieşind din proporţia 
[de] două unităţi la un judeţ. Numărul efectivului: 90-100 persoane, subordo-
naţi unui ofiţer.

2. Detaşamentele se completează doar din militari originari din Basarabia, 
răniţi, înaintaţi în vârstă. 

3. Ofiţerii se numesc în funcţie de către Comitetul Moldovenesc al Deputaţi-
lor, Soldaţilor şi Ofiţerilor, din rândurile persoanelor fidele ideilor revoluţiei.

4. Detaşamentele se completează din efectivul de rezervă al Districtului 
Militar Odesa.

5. Imediat după formare, unităţile se expediază în Basarabia, în localităţile 
stabilite de către Comitet.

6. Formarea detaşamentelor ţine de  competenţa Comisiei, desemnată de 
Comitet.

7. Organizarea unităţilor va începe pe data de 23 iunie curent.

Preşedintele Comitetului Executiv al Sovietului Moldovenesc al Deputaţi-
lor Soldaţilor şi Ofiţerilor,

Plutonier 
Secretar,
Libertin (angajat civil)

Organizarea Detaşamentelor Naţionale de Miliţie

PROIECT 
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Congresul Reprezentanţilor Soldaţilor şi Ofiţerilor Moldoveni de pe Fron-
tul Românesc, care a avut loc la Iaşi, pe 10-14 octombrie curent, la şedinţa 
din 12 octombrie, a decis: a forma Comitetul Executiv al Frontului Român 
din soldaţi şi ofiţeri moldoveni, alegând din rândurile sale 10 persoane şi a 
încredinţat organizaţiilor militarilor moldoveni basarabeni să completeze lista 
membrilor Comitetului până la 15 reprezentanţi.

Comitetul Executiv al Soldaţilor şi Ofiţerilor Moldoveni al Frontului Român 
cere scutirea de serviciul militar a următorilor 10 membri ai Comitetului:

Sublocotenentul [Gheorghe] Nastas, Divizia 61 Infanterie;
Curierul de Divizie [Vasile] Buga, statul-major al Diviziei 103 Infanterie;
Plutonier Buşilă, Regimentul 60 Infanterie Zamoskvoreţk;
Soldatul [Dmitrie] Chicerman, Divizia 10 Siberiană  Puşcaşi;
Soldatul [Ion ] Odobescu, Regimentul 13 Puşcaşi;
Soldatul [Filip] Florea, Brigada 4 Puşcaşi Artilerie;
Unter-ofiţerul [Petru] Şarban, Regimentul 9 Husari;
Felcerul  [Ion] Lesovoi, Regimentul 55 Infanterie Podolsk;
Soldatul [Gheorghe] Curciuc, Regimentul 8 Ulan; 
Soldatul  [Foma] Mihailă, Regimentul 55 Podolsk.
Aceste persoane deţin posturi în Comitetul din Iaşi şi nu pot să îndepli-

nească îndatoririle de serviciu.

Preşedintele Comitetului: 
                     Secretarul

ANRM, Fond 727, inv.2, dos.17

Telegramă expediată prin poştă
Comandantului Suprem 

al Armatelor Frontului Românesc
Comunicat 4
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Odesa, str.  Kiev  350714   95 29/7   16  16

În legătură cu participarea organizaţiilor obşteşti din Basarabia şi a orga-
nizaţiilor naţionale moldoveneşti din Odesa la protestele cauzate de zvonurile 
privind pretenţiile exagerate ale Radei Centrale Ucrainene asupra pământului 
moldovenilor, vă comunic că chestiunea privind anexarea pământului moldo-
venesc de către Ucraina autonomă nici nu a fost  înregistrată în ordinea de zi 
a Radei Centrale. Pornind de la principiul şi dreptul tuturor naţiunilor la auto-
determinare, Rada Centrală mi-a ordonat să declar că toate temerile referitor 
la alipirea pământului moldovenesc la teritoriul Ucrainei sunt fără temei.

Secretarul general pe probleme naţionale, Alexandr Şulighin.
Secretarul 

Pentru Comitetul Militar şi Comitetele Militare Naţionale 4, 6, 8 şi 9

La iniţiativa Conferinţei Raionale Iaşi, cu permisiunea Comisarului Fron-
tului, pe data de 10 octombrie se convoacă la Iaşi Conferinţa de Front a Re-
prezentanţilor Naţionalităţilor. Comitetele Militare Naţionale vor delega la 
conferinţă câte doi reprezentanţi, câte unul pentru fiecare naţionalitate, din 
tot efectivul. Conferinţa Raională Iaşi roagă Comitetul Militar să nu refuze 
organizarea şi desfăşurarea  alegerilor preşedinţilor. 

Septembrie, Conferinţa Raională a Preşedinţilor Organizaţiilor Naţionale.

A.N.R.M., fond 727, inventar 2, dosar 17   

TELEGRAMĂ (urgentă) 
Odesa, RUMCEROD
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TELEGRAMĂ

        6/XII-1917.                                                   Din Chişinău 108  476  5  18  35
        Ostrovskaia                                                   militară, un singur exemplar 

Odesa Glavcorum. La două adrese, comisarului militar Harito

În completarea informaţiei trimise despre anarhia catastrofală ce a cuprins Basarabia, 
transmit următoarea notă telegrafică, informaţia primită în seara acestei zile: “Bolgradul este 
devastat. Pogromurile s-au transferat asupra satelor. Rog urgent să trimiteţi un efectiv de 
două sute de miliţieni călări. Ajutorul local este neputincios. La 2 decembrie ora 22.00 a 
început devastarea magazinelor şi caselor locuitorilor din oraşul Bolgrad. Bulevardul este în 
flăcări. Nu sunt forţe pentru a apăra oraşul. Rugăm ajutor”. 

La Bălţi, unde devastarea magazinelor a fost realizată de o bandă de criminali, s-au în-
treprins măsuri. Anarhia, însoţită de furturi şi omoruri, s-a extins din judeţele de nord asupra 
Orheiului. O parte din ţăranii veniţi din alte judeţe, atacă moşiile, sustrăgând inventarul şi 
vitele. În caz de rezistenţă, săvârşesc omoruri. Tăierile samavolnice de păduri, care se sto-
paseră, s-au înteţit. Multe din moşiile de la hotarele judeţului Bălţi au fost deja devastate. 
Satele şi oraşul sunt sub riscul devastărilor continue. Vinul se vinde din abundenţă. Miliţia 
nu reacţionează, deoarece este neajutorată şi nu poate întreprinde nimic. Trebuie luate măsuri 
urgente. În caz contrar, soarta judeţului Hotin nu va fi ocolită. Eu nu dispun de forţe devotate. 
De unul singur, fără miliţie şi fără echipă militară, nu pot face nimic. Multiplele mele dispo-
ziţii în această direcţie rămân fără răspuns.

Vă aduc la cunoştinţă rugămintea de a oferi un ajutor posibil, în caz contrar nu-mi voi 
asuma răspunderea.

Conform raportului curierului, la poşta de călăreţi Şeltoi, în noaptea spre întâi decembrie 
şi toată ziua, locuitorii satului Buşilo au devastat bunurile materiale ale staţiei, au furat o 
parte din caii cu căruţe, harnaşament, furaj. Sunt în pericol şi pot fi suspendate total transpor-
turile poştale pe traseul Făleşti-Pârliţa. Cer să întreprindeţi măsuri urgente pentru înapoierea 
bunurilor furate.

La Bălţi a fost devastat magazinul de încălţăminte. Dispoziţie de alertă. Cer urgent să de-
plasaţi un efectiv de o sută persoane miliţieni-călări, iar furajul şi proviziile le vom pregăti. 

În Dubăsarii Vechi este stare critică. Rog să luaţi măsuri urgente pentru salvarea utilaju-
lui şi conacului. La nr. 9106, vă raportez că, de pe 15 până pe 30 noiembrie curent, în ţinut 
s-au săvârşit opt jafuri. La momentul actual, în ţinut se săvârşeşte capturarea de către ţărani 
a averilor boiereşti, devastările economiilor acestora. În noaptea spre 2 decembrie, soldaţii 
şi cazacii au devastat localitatea Făleşti, a fost ucis un evreu, doi au fost grav răniţi. Con-
form comunicatului şefului sectorului, devastările pot să se repete. Tot ieri a fost devastată 
economia Şoltai Ermolinschi, poşta din Şoltai este distrusă. Vă aduc la cunoştinţă că pe 
parcursul săptămânii trecute, de către efectivul unor unităţi militare necunoscute şi ţărani, au 
fost devastate şi jefuite economiile lui Bracinâh, Bocionschi, Polevoi, Large, Ruşinschi – la 
Coteline; Dert, Berlineţ Ditel – la Cotiujeni, Jnemitţe...

AOSP RM , f.50, inv.2, dos.6, f.99
La telegrama din 6/XII-1917
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TELEGRAMĂ

Odesa, GLAVNOVOKR
Primită 16/XII-1917

Prin telegraf au fost primite următoarele rapoarte: din Bender, anarhia se extinde în ţinut 
cu rapiditate uimitoare.

Ostaşii eliberează infractorii arestaţi de miliţie, soldaţii unităţilor naţionale care se for-
mează nu respectă ordinele ofiţerilor, părăsesc nemotivat cazărmile, plecând la baştină. Sunt 
necesare măsuri urgente din partea Sfatului Ţării, este necesară trimiterea în teritoriu a mili-
ţiei călări. Soldaţii Comenduirii locale din Ciadâr-Lunga s-au îmbătat, ameninţă cu devasta-
rea; de la şeful miliţiei de sector este primită o telegramă-apel de ajutor urgent, cer dispozi-
ţiunile comandamentelor Dumneavoastră. Cerem delegarea unităţilor militare de încredere 
din Chişinău. Soldaţii Bateriei 57 de Gardă, deplasată la Bender, înarmându-se cu ajutorul 
comitetului de baterie, au devastat economia Leontievo. La Bender, alături de butoaiele cu 
vin, au instalat tunurile, le-au îndreptat spre oraş, ameninţând că-l vor distruge. În legătură 
cu aceasta, cer dispoziţiunea dumneavoastră de delegare urgentă a judecătorului de instrucţie 
militar, pentru efectuarea cercetării penale.  

Mă adresez cu raport pentru transferarea bateriei din Bender în altă localitate sau a o 
desfiinţa. Adăugător la telegrama de ieri (nr.5956), transmit telegrama primită de mine din 
Ciadâr-Lunga: “Administraţia judeţeană din Ciadâr-Lunga cere dispoziţiunea dumneavoas-
tră referitor la îndepărtarea din Ciadâr-Lunga a echipei de comandă, din motivul că aceasta 
răspândeşte haosul şi jefuieşte cetăţenii. La acest moment, au loc ciocniri ale soldaţilor înar-
maţi cu localnicii. Preşedintele administraţiei locale Peaga”. 

Reieşind din informaţia menţionată, cer dispoziţiunea dumneavoastră pentru rezolvarea 
situaţiei create. Din Orhei, adăugător la telefonograma din 9 decembrie, nr.4384, raportez 
că ţăranii din satele învecinate Russo, Ţâganeşti, Sibo, Larga, Cotruţa, Morandici şi Duchi 
Şincini de Jos şi mănăstirii Dobruja fură bunurile materiale şi animalele. Au fost întreprinse 
măsurile necesare – vinovaţii sunt daţi în urmărire şi bunurile furate se înapoiază. Vă ra-
portez că se întreprind măsuri urgente, dar, din cauza lipsei transportului îndeajuns pentru 
militari, este imposibilă sosirea acestora la timp, deoarece devastările se produc, simultan, în 
mai multe localităţi ”.

La informaţia sus-menţionată, am propunerea de a deplasa Bateria 57 din Bender, pentru 
iniţierea măsurilor urgente de încetinire şi lichidare a ameninţărilor violente faţă de orăşeni, 
situaţie ce se agravează din cauză că oraşul este “inundat” de dezertori şi diferite elemente 
criminale militare care, fără nici o misiune, s-au stabilit în oraş.

GUCOM Kenegşaţ.
ЦГВИА, ф.1837, оп. 1, д.523, л.л. 29-32.(сверено 10.07.1961) 

AOSP RM, fond 50, inv. 2, dos.11, f.101
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Comitetelor  din corpurile de armată, divizie, regiment al Armatelor Fron-
tului Român.

Odată cu primirea ordinului, Armata Frontului Român se [angajează] să 
înceapă organizarea retragerii unităţilor armatei de pe teritoriul României. 
Ulterior concentrării regimentelor după linia frontului, diviziile să se retragă 
spre graniţa rusă, amplasându-se lângă liniile de cale ferată şi drumurile de 
transportare a mărfii. În caz de ciocnire cu armatele române, urmează să se 
apere cu armele.

Conducerea trece în mâinile Comitetelor, depăşind limitele armatei şi 
frontului.

 
Comandantul suprem Krâlenko
ЦГАОР СССР, ф.412, оп.1, д.314, л.97
Verificat la 16 IV 1959

Arhiva Organizaţiilor Social-Politice a Republicii Moldova, fondul 50, inventar 2, 
dosar 26, f.135 

Circulara bolşevicilor
către toate Comitetele Militare Revoluţionare
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TULBURĂRILE şI ARESTĂRILE
 şEFILOR MILITARI

Frontul de sud-vest. La 18 mai ora 20.00, o parte din soldaţii Batalioa-
nelor I şi III ale Regimentului  607 Mensk l-au arestat pe colonelul Cocichin 
(comandantul regimentului). După implicarea personală a generalului Du-
binin, şeful Diviziei 6 Grenadieri, colonelul Cocichin a fost eliberat la ora 
22.00 şi, temporar, pentru a evita excesul, a fost demis din funcţie de către 
şeful Diviziei.

Frontul român. La 22 mai, aproximativ la ora 18.00, în oraşul Chişi-
nău a fost arestat şi închis la carceră, la insistenţa gloatei, şeful Brigăzii 
34 Rezervă şi al Garnizoanei – general-locotenentul Skerski. La ordinul 
comandantului Corpului 3 Cavalerie, general-locotenentul Krâmov, con-
voiul plutonului său de cazaci, împreună cu acesta, au ajuns la ora 20.00 
la carceră şi l-au eliberat pe general-locotenentul Skerski, însoţindu-l sub 
gardă până acasă, unde au fost lăsaţi de pază trei cazaci contra unui posibil 
atentat al gloatei.

În prima jumătate a lunii mai, persoane din unităţile Diviziei 163 Infante-
rie au furat animale domestice de la boieri din zona or. Cahul. Cel mai mult se 
evidenţia Regimentul 650 Totemsk, care era sub influenţa sublocotenentului 
(podporucic) Filippov, acesta chemând soldaţii la sabotarea executării ordi-
nelor ofiţerilor, la încheierea pactului de pace cu orice preţ, la neîncrederea în 
Sovietul Deputaţilor Muncitorilor şi Soldaţilor din Petrograd şi a Guvernării 
Temporare.

Ordinului Comandantului Armatei a VI-a, despre desfiinţarea Diviziei 163, 
s-a supus numai Regimentul 652 Ţilimensk, alte regimente au refuzat să se 
supună, ca urmare, la 23 mai ora 7.00, gloata de soldaţi ai Regimentului 650, 
i-au arestat pe comandantul regimentului şi pe 7 ofiţeri, rupându-le epoleţii de 
pe umeri, lovindu-l în faţă pe ştabs-căpitanul Mârza, iar pe sublocotenentul 
Umiiko l-au supus maltratărilor fizice.
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Comitetul Regimentului a hotărât: regimentul nu părăseşte cazarma, ofiţe-
rii n-au dreptul să plece, rămânând prizonieri. La ora 13.00, a fost eliberat de 
către Comitet doar comandantul regimentului.

Conform rezoluţiei comitetului militar, comandantul Armatei a VI-a urma 
să ordone general-maiorului Biskupsci să aresteze liderii, prin aplicarea, în 
caz de necesitate, a forţei. 

La 25 mai, general-maiorul Biskupsci a îndeplinit misiunea fără vărsare de 
sânge, arestând 4 ofiţeri şi 222 soldaţi. Ordinea a fost restabilită.

Nesupunere

Frontul român. La 22 mai, Comitetul Regimentului Diviziunii 8 Puşcaşi 
consideră inadmisibil ordinul Comandantului Armatei a VI-a referitor la desfi-
inţarea diviziei, deoarece au fost folosiţi bani publici pentru formarea acesteia.

Fraternizare

Frontul de sud-vest. La 8 mai, pe teritoriul [locul de amplasare al] Re-
gimentului 9 Siberian de Grenadieri, inamicul a încercat, de două ori, să-şi 
primească parlamentarii împuterniciţi să poarte tratative cu Sovietele de la 
Petrograd şi Kiev. Austriecii strigau din şanţuri că vor pace cu Rusia, că dacă 
Germania va continua să se împotrivească, vor ridica armele împotriva ei.

  După câteva împuşcături, executate de noi, încercările de a purta tratative 
au încetat.

AOSP RM, fond 50, inv. 2, dos.2, f.8-9
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Comitetul Executiv Moldovenesc
al Sovietului Deputaţilor, Soldaţilor şi Ofiţerilor 

        or. odesa

RECOMANDĂRI 
pentru şefii Detaşamentelor Mobile Miliţieneşti

1. A menţine legătura prin corespondenţă şi prin telegraf cu Comitetul 
Central, unde să fie delegat câte un reprezentant împuternicit.

2. A face propagandă, împărţind ţinuturile pe sectoare, în conformitate cu 
numărul de echipe. Şeful echipei poartă răspundere deplină pentru pregătirea 
sectorului. Are obligaţia să studieze organizarea procesului de propagandă. 
Trebuie să pregătească personal cel puţin 20 propagandişti, pentru a-i delega 
în sate, în rândul populaţiei. Agitatorii trebuie să fie instruiţi în domeniul po-
liticii agrare şi în probleme privind autonomia (naţional-teritorială, drepturile 
minorităţilor). 

3. Propagandiştii trimişi de către secţii urmează să ia legătura cu propagan-
diştii din detaşamente, care se află în subordonarea şefului detaşamentului.

4. Paralel cu activitatea propagandistică, este necesar să se organizeze Co-
mitete Naţionale şi Ţărăneşti. Urmează să fie recrutate pentru cooperare toate 
forţele intelectualităţii naţionale şi ale reprezentanţilor altor minorităţi.

5. A forma comitete naţional-moldoveneşti judeţene, de plasă şi săteşti.
6. În fiecare judeţ trebuie organizate societăţi de culturalizare, în care să fie 

implicaţi moldoveni din toate partidele politice.
Toate alegerile, începând cu cele din Adunarea Constituantă şi terminând 

cu alegerile locale, trebuie să  fie corecte. 
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Lista nominală a ostaşilor din Compania 3, 
Regimentul 40 Infanterie 

Vlasov  Savistin Nichitovici
Sprincean Deonisii Antonovici
Chiriac Constantin
Dedu Zaharii Afanasievici
Saracuţa Caren Danilovici
Cuţchi Anton Vasilevici
Radov Nicolae Petrovici
Iurco Evdochim Vasilevici
Rozmeriţa Mitrofan Isacovici
Scutelnic Mihail Ivanovici
Iurcove Grigore Victorovici
Nicora Petru Semionovici
Bodarev Ilie Ilievici
Brînza Feodor Stepanovici 
Bedros Nicolae Chirilovici
Ceban Ivan Gheorghevici
Grâu Feodor
Breslav Vasilie Nichiforovici
Malai Vasilie
Borş Feodor Vasilevici
Rotari Anton
Chiriţa Mihail
Erhan Ivan
Streţco Trifan Grigorevici
Lazar Ioachim
Humaneţ Demian Gheorghevici
Sajin Vasilie
Şandru Feodor
Trifanov Feodor
Sârbu Marc

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1909
1915
1914
1915
1917
1914
1915
1907
1915
1913
1898
1898
1896
1915
1904
1915
1915
1915
1915
1915
1899
1915
1914
1912
1905
1915
1908
1916
1906
1915

Martie 1917
Iunie 1917
Noiembrie 1916
Mai 1917
Iunie 1917
Iunie 1917
Iulie1917
Mai 1916
Martie 1917
Decembrie 1916
Septembrie 1914
Septembrie 1914
Aprilie 1915
Aprilie 1917
Septembrie 1916
Noiembrie 1916
Aprilie 1917
Decembrie 1916
Mai  1917
Aprilie 1917
Aprilie 1916
Iulie 1917
Martie 1917
Iunie 1917
Decembrie 1916
Octombrie 1916
Decembrie 1916
Septembrie 1916
Septembrie 1916
Aprilie 1917

Nr.
d/o

Numele şi prenumele Anul 
recrutării 

Anul şi luna 
de dislocare 

pe front
Gradul

Unter-of.
Ofiţer
Soldat

Perioa-
da ser-
viciului 
până la 
pensio-

nare
4
2
2
2
2
2
2
3
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Cernenco Ivan
Corovlenco Gavriil Zaharovici
Pîslari Nichita Mihailovici
Avram  Lupu
Zandelev Vasile
Dumbravă Grigorie
Trifanov Gheorghie
Prisacar Efimie Constantinovici
Tolmaciov Nichifor
Moşneaga Vasile
Cojocari Vasile
Beşliu Dimitrie
Coica Petru Matveevici
Cerga Ivan
Mihailov Simion
Cotleţ Feodor Vasilievici
Andrienco Nicolae Stepanovici
Bezsanâi Chiril Grigorevici
Avramov Gheorghe Vasilevici
Chirca  Nicolae Simionovici

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45,
46.
47.
48.
49.
50.

1908
1907
1914
1911
1915
1909
1915
1908
1915
1915
1911
1912
1916
1915
1915
1909
1916
1914
1916
1904

Noiembrie 1916
Mai 1917
Noiembrie 1916
Septembrie 1916
Mai 1917
Noiembrie 1916
Ianuarie 1917
Mai 1917
August 1916
August 1916
August 1916
Decembrie 1916
Iunie 1917
Mai 1917
Aprilie 1917
Iunie 1917 
Iulie 1917
Septembrie 1916
Septembrie 1916
Aprilie 1917

Nr.
d/o

Numele şi prenumele Anul 
recrutării 

Anul şi luna 
de dislocare 

pe front
Gradul

Perioa-
da ser-
viciului 
până la 
pensio-

nare
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
3
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LISTA NOMINALĂ
a soldaţilor-delegaţi basarabeni din Divizia 49, 

Regimentul Infanterie Rezervă 

1. Feodor Soga
2. Sava Boldurat
3. Stepan Boldurat
4. Macar Surucian
5. Matvei Şvarzţ
6. Iacov Merţ
7. Grigore Ivanaşco
8. Ivan Ceban
9. Iacov Cervetiuc
10. Mihail Colenovici

11. Grigore Bradocian
12. Stepan Oleinic
13. Grigore Comisarciuc
14. Gheorghe Trifon
15. Samuil Procupeţ
16. Iacov Mereşco
17.Lazar Revici
18. Serghei Popecovschi
19. Anton Condarev
20. Vladimir Liciacov
21. Serghei Liciacov

Compania a doua
1. Lazar Bordei
2. Emilian Crivoi
3. Nichifor Şerbaciov

Compania a treia
1. Sofronii Apostol

Compania a patra
1. Nichifor Cozac
2. Vasile  Tcacenco

Compania a şaptea
1.Unter-frontaşul inferior  

        Ivan Catarev 
2. Andrei Stiş
3. Soldatul  Nichita Bolozan
4. Soldatul  Ivan Caradobri
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Compania a opta
1.Unter-frontaşul inferior  

        Lazar Svinarciuc 
2. Ofiţerul  Dimitrie Moga
3. Soldatul  Vasile Boldesco
4. Soldatul Trofim Gulcinschi
5. Soldatul Mihail Nihai
6. Soldatul Ivan Penev
7. Soldatul Vasile Gîlca
8. Soldatul Nicolai Bolbocian
9. Soldatul Dmitrii Arvat
10. Soldatul Ivan Tatarciuc
11. Soldatul Simon Chimnenco
12. Soldatul Trofim Gavriliuc
13. Soldatul Ivan Popesco
14. Soldatul Vasile Andriaş
15. Soldatul Mihail Luchianov
16. Soldatul Iacov Narta
17. Soldatul Gheorghe Lefter
18. Soldatul Feodor Solovei
19. Soldatul Melinte Costin
20. Soldatul Ilarion Cudbearov
21. Soldatul Iacov Şulga
22. Soldatul Spiridon Pâşnenco
23. Soldatul Miron Tcaci
24. Soldatul Mihail Burzacovschi
25. Nicolae Neamţu

26. Martin Nertic
Compania a noua

1. Soldatul  Constantin Şchiopu
2. Soldatul Nicolai Cofar
3. Soldatul Grigorii Caradobrîi
4. Soldatul Ivan Boşan
5. Soldatul Ivan Bogoneţ
6. Soldatul Simon Nemcenco
7. Soldatul Vasile Bolodin  
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Componenţa Comitetului Executiv 
al Partidului Social-Revoluţionar Moldovenesc

Anul 1917, oraşul Iaşi

Nastas [Gheorghe] 
Buşilă
Buga Vasile
Chicerman
Odobescu [Ion]
Scobioală [Andrei]
Cazachiu [Vladimir]
Ţanţu [Vasile]
Baldar
Secară [Nicolae]
Ursu
Mihailă [Foma]
Curciuc [Gheorghe]
Şarban [Petru]
Florea [Filip]
Lisovoi
Chicermat
Apostolescu
Bivol
Popescu V. Ioan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

podporucic [sublocotenent]
podporucic [sublocotenent]

furierul diviziunii
soldat

unter-ofiţer inferior
praporcic [sublocotenent]

podporucic [sublocotenent]
grad timp răzb.
furier superior 

unter-ofiţer superior

unter-ofiter inferior

feldfebel [plutonier major]

furier superior 
soldat

învăţător
învăţător
ţăran

învăţător
student
învăţător

muncitor

Nr.
d/o

Numele 
şi prenumele Gradul militar

Ocupaţia 
de până 

la înrolare

A.N.R.M, fond 727, inventar 2, dosar 17, f.3b
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ORDINUL 
către trupele Republicii Moldoveneşti 

Nr. 15
15 ianuarie 1918, Chişinău

§ 1
Pentru democratizarea armatei, până la introducerea uniformei militare naţio-

nale, ordon a stabili în unităţile Republicii următoarea uniformă:
1. Forma se determină după modelul deja existent, cu următoarele deosebiri:

a) La toţi militarii Republicii Moldoveneşti, pe mâneca stângă, mai sus de 
cot, un colţ de panglică, cu vârful în jos, în culori naţionale, cu dimensiuni-
le: înălţimea – ¼ arşin, lăţimea – ½ versoc.
b) Epoleţii se omit; în locul lor se aplică simboluri similare, din material 
identic cu uniforma.
c) Pentru deosebirea gradelor se fixează pe ambele mâneci:

1. Generalilor – trei panglici de aur, cu lăţimea ½ verşoc, generalilor-locote-
neţi – două, generalilor-maiori – una. 

2. Locotenenţilor – precum generalilor; sublocoteneţilor – precum genera-
lilor-locoteneţi; căpitanilor – precum generalilor-maiori, dar confecţionate din 
argint.

3. Ştabs-căpitanilor – patru panglici cu lăţimea de ¼ verşoc: porucicilor [lo-
cotenenţilor] – trei de acelaşi fel; podporucicilor  [sublocotenenţilor]– două, şi 
plutonierilor – una, toate confecţionate din argint.

Notă. 1) Galoanele indicate sunt aplicate în jurul manşetei: la gradele 
sus-numite, distanţa dintre galoane trebuie să constituie jumătate din lungi-
mea lor; 2) galonul de sus al general-maiorilor, căpitanilor şi plutonierilor, se 
răsuceşte la înălţimea dublă a lăţimii sale pe partea exterioară a mânecii.

4. Plutonierilor majori – [panglici] identice cu cele sus-menţionate, dar din 
galon metalic auriu, fără răsuciri.

5. Subofiţerilor superiori – trei panglici albe, subofiţerilor inferiori – două, 
fruntaşilor – una, toate fără răsuciri.  

6. Soldaţilor – doar simboluri militare în culori naţionale, identice pentru toţi, 
de la general la soldat.

Cocarde – pentru toţi modelul deja existent.
Medicii şi funcţionarii publici vor purta aceeaşi uniformă ca şi ofiţerii, dar 

cele ale medicilor [se] vor diferenţia de modelul existent prin cocarda cu cruce 
roşie; ale funcţionarilor – prin cocarda circulară cu dimensiunile reduse. 

Originalul semnat de: 
Directorul Militar Interimar, podporucicul [sublocotenentul] Pântea
Conform cu originalul: Generalul-interimar de serviciu, ştabs-căpitanul Bogos
Verificat: adjutantul superior, ştabs-căpitanul Berezovschi
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§ 1
Prezint copia ordinului preşedintelui republicii din 5 martie a.c. “Pentru 

vechime în serviciu şi muncă conştiincioasă întru binele Republicii, vă înain-
tez în gradul de general-maior. Preşedintele Republicii, Inculeţ”.

Schimbarea sus-numită să fie introdusă în registru.

§ 2
În ultima perioadă, primesc rapoarte despre comportamentul neadecvat al 

unor ofiţeri, în special al acelor care nu sunt încorporaţi în Armata Republicii. 
Au fost cazuri de stare de ebrietate, hărţuire a doamnelor pe stradă, înjură-
turi etc. Un asemenea comportament este inadmisibil pentru ofiţeri. Aducând 
[aceasta] la cunoştinţă, avertizez pe toţi ofiţerii că din partea mea vor fi luate 
cele mai severe măsuri contra celor care, prin comportamentul lor negativ, 
discreditează demnitatea ofiţerului. Şeful Garnizoanei trebuie să intensifice 
supravegherea comportamentului ofiţerilor. Dacă numărul adjutanţilor co-
mandantului este mic, permit detaşarea la Direcţia Comenduirii a unui număr 
de ofiţeri. Despre orice acţiune a ofiţerilor să-mi fie raportat fără a ascunde 
ceva. Ofiţerul superior nu are dreptul să permită în prezenţa sa un comporta-
ment neadecvat al subalternilor şi este obligat să întreprindă măsuri, în caz 
contrar va răspunde. Amintesc ofiţerilor Republicii Ruse şi ofiţerilor altor na-
ţionalităţi că, dacă profită de ospitalitatea noastră, comportamentul lor nece-
sită un înalt nivel de corectitudine. În caz contrar, voi considera inoportună 
prezenţa lor. Cer şefului Garnizoanei să organizeze imediat o carceră pentru a 
închide în ea militarii care nu respectă cerinţele legale.

Originalul semnat de: 
Ministrul Militar, general-maiorul Braesco
Conform cu originalul: şeful Marelui Stat-Major, colonelul Ghepeţchi
Verificat: adjutantul superior, ştabs-căpitanul Untilov

ORDINUL 
către trupele Republicii Moldoveneşti 

Nr. 65
6 martie 1918, Chişinău
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§ 1
Pentru reorganizarea Ministerului, a redenumi Secţia Marină în “Direcţia 

Marinei pe lângă Ministerul Armatei”.

§ 2
Statele comisiei de demobilizare sunt:
1. Preşedinte .............................................................. 1
2. Ajutor .................................................................... 1
3. Ofiţer superior la dispoziţie ....................................1
4. Gestionar ............................................................... 1
5. Furieri civili ............................................................2
6. Şeful depozitului din Chişinău .............................. 1
    Adjuncţi ................................................................. 3

Originalul semnat de: 
Ministrul Militar, general-maiorul Braesco

Conform cu originalul: şeful Marelui Stat-Major, colonelul Ghepeţchi

Verificat: adjutantul superior, ştabs-căpitanul Untilov

ORDINUL 
către Trupele Republicii Moldoveneşti 

Nr. 51
20 februarie 1918, Chişinău
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Direcţia Cvartirmaistrului General
§ 1

Ordon să formaţi pe lângă Directoratul General Militar Direcţia Cvar-
tirmaistrului General, conform statelor [de personal ale] Comandamentului 
Corpului Special.

Baza: semnătura din 2 ianuarie 1918 a Preşedintelui Sovietului Directora-
tului General pe proiectul organizării Forţelor Armate ale Republicii Moldo-
veneşti.

Notă: Situaţia despre administrarea Armatei de Companie, statul nr.15.  
 

§ 2.
În funcţia de Cvartirmaistru General este numit locotenent-colonelul Ma-

relui Stat-Major, Hudolei.

§ 3
În baza statelor de administrare ale Corpului Special, numesc în funcţia de 

adjutant superior al Direcţiei Cvartirmaistrului General pe şeful secţiei opera-
tive, căpitanul Cernâşov. 

§ 4
Şeful comunicaţiilor Directoratului Militar, căpitanul Grişcenco, este nu-

mit adjutant superior al Direcţiei Cvartirmaistrului General, cu îndeplinirea 
misiunilor şefului Secţiei Administrative speciale.

§ 5
Căpitanul Marelui Stat-Major, Veltişcev, este numit în funcţia de ştabs-

ofiţer pentru misiuni speciale pe lângă Direcţia Cvartirmaistrului General, cu 
îndeplinirea misiunilor şefului Secţiei Mobilizare.

ORDINUL 
către trupele Republicii Moldoveneşti 

Nr. 16
16 ianuarie 1918, Chişinău
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§ 6
Ajutori ai adjutantului superior sunt numiţi podporucicul [sublocotenen-

tul] Tarantaev şi praporşcicul [sublocotenentul]  Stavillo. 

§ 7
Traducători pe lângă Direcţia Cvartirmaistrului General sunt numiţi pod-

porucicul [sublocotenentul] Vedraşco şi porucicul [locotenentul] Stori.

§ 8
Pentru realizarea proiectului echipamentului militar al unităţilor moldo-

veneşti, institui o comisie – sub conducerea şefului Secţiei Administrative 
Speciale – formată din căpitanul Grişcenco şi membrii comisiei din partea 
secţiilor sanitară, inginerească şi de intendenţă: câte un ofiţer şi un soldat din 
fiecare unitate a Armatei Moldoveneşti, dislocate în Chişinău, numiţi de către 
comandanţii unităţilor şi şefii secţiilor respective.

Pentru participarea în comisie, preşedintelui îi revine misiunea să invite 
persoane şi reprezentanţi ai organizaţiilor naţionale din Republica Moldove-
nească, cu drept de vot consultativ.

Comisia se adună la 20 februarie, ora 18.00, la Direcţia Cvartirmaistrului 
General.

§ 9
Pentru evidenţa automobilelor, motocicletelor şi bicicletelor, ordon tuturor 

unităţilor moldoveneşti să prezinte, la 20 februarie, lista cu indicaţia modelu-
lui şi formei maşinii, în dispoziţiunea cărora se află, originea, utilizatorul şi 
evidenţa curentă. 

Originalul semnat de: 
Directorul Militar Interimar, podporucicul [sublocotenentul] Pântea

Conform cu originalul: 
Generalul-interimar de serviciu, ştabs-căpitanul Bogos

Verificat: adjutantul superior, ştabs-căpitanul Berezovschi
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a

Aigher 113
Aldea 14
Alexandrov 49
Alistar 8
Andrianov 104
Andronache 11, 14, 89, 92, 102, 103, 105
Ardeleanu 14
Arman 118
Ăm 92

B

Bagrov 12
Bantke 12
Barbăscumpă 57
Bănulescu Bodoni 21
Bednarovski 100
Berezneakov 12
Bivol 101
Bogos 11, 20, 40, 43, 54, 88, 120
Boldur 9
Bolocan 80, 83
Bondescu 44
Bosie-Codreanu 115
Botezatu 40, 104

Braga 49, 69, 71
Brâseakin 13
Brăiescu 104, 108, 131, 136
Broşteanu 133, 135, 137
Bruhis 16
Bucatari 57
Bucşac 57
Buga 60, 61, 69, 71
Buiuc 81, 83
Bulat 10, 78, 83
Bulei 15
Buşilă 60, 61
Buzdugan 69, 74, 76, 78, 79, 80, 81, 83

C

Calafeteanu 14
Capetanopolo 34
Cappo 37
Caraman 44
Carauş 58, 60
Catelly 42, 44, 46, 103
Cazacliu 43, 53, 59, 60, 78, 83
Cazacu  7, 25, 48
Cătărău 38, 111, 116, 126, 129
Cecati 54
Celac 100
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Cereavski 97
Cerescu 44
Cernăuţean 69, 80, 83
Cernei 87
Cerneşev 120
Cerpia 44
Chicerman 61
Chircoman 60
Chiriac 81, 83
Chiriţescu 9
Ciachir 29
Ciapă 44
Cijevschi 52, 57, 69, 71, 74, 75, 77, 
79, 81, 83, 104, 113
Ciobanu 81, 83, 113
Ciornei 44, 49, 80, 83
Ciugureanu 105, 136
Cocio 136
Codreanu 118
Cohachi 38
Cojocaru  7, 17, 44, 49, 51, 112, 115, 
118, 121, 122
Constantiniu 15
Constantinov 89, 100
Coşcarev 110
Cotrubenco 121
Creangă 81,83
Crihan 44, 46, 49, 75, 79, 80, 83, 85
Cristi 35, 61, 79, 113, 118
Cujbă 33
Curciuc 60, 61

D

Dâcov 12
Dalbia 118
Deletant 18
Dembo 12

Diacenco 100
Dimitrescu 136
Dobrovolschi 118
Doroftei 44
Dragnev 17
Dragomir 58, 81, 83
Duhonin 94
Dumbravă 131
Durandin 18

e

Epure 80,83
Erhan 78, 115, 118
Esaaulenco 13

f

Fală  8
Florea 61
Fomov 100
Furtună 49, 89, 94, 95, 99, 100

G

Gafenco 44, 83
Gaivorovschi 108, 115
Ghibu 10
Ghiţiu 17
Grădinaru 57
Grigoraş 44
Grişcenco 119, 120
Grosul 80, 83
Grubneak 58
Grunberg 106
Guja 79
Guşan 55
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h

Harea 49
Hodorogea 34
Holban 44, 68, 69, 71, 74, 75, 80, 81, 90
Hudolei 108, 118, 120, 133

I

Iancu 115
Iankoveţki 98
Ignatev 100,110
Ignatiuc 69,80,83
Inculeţ 10, 115, 123, 135
Inovschi 104
Iordanski 12
Iorgu 51
Istrati 16
Itkis 12

j
Jalbă 71

k

Kerenski 33, 65, 68, 92, 93, 94, 127
King 18
Kiperverskra 132
Kolpakov 129
Kotovski 129
Kudzinski 100

l

Laşcu 59
Lazarev 13
Lecinschi 57
Leciţki 48

Lenin 127
Leş 113
Levalier 120
Levenzon 49
Levinschi 139
Levit 17
Lisovog 61
Litvinov 118
Liţcai 55
Loţvin 106
Lungu 69, 71

M

Maimo 44
Marc 26
Mare 83
Martânov 58, 104
Mârza 69, 80, 83
Mataman 80
Matei 44, 57, 83
Matveev 33, 34, 57, 105
Melcum 129
Mihai Viteazul 90
Mihail 61
Mihailovici 54
Miliutin 23
Mimi 49
Mitrean 48, 49
Miţchevici 37
Miuler 13
Modval 83
Mohov 13
Moisuc 14
Moldovan 83
Morari 83
Moraru 16, 69, 80
Munteanu 57, 81, 116



238

Murafa  8, 34, 44
Murariu 83
Murmurachi 87
Muşat 14

n

Narţov 12
Nastas 61, 69, 71, 81
Neagoie 15
Neamţu 118
Negrei 16
Negru 15
Negruţă 75
Nemirov 12
Nichitenco 103
Nichitiuc 83
Nicolai al II-lea 31
Nicolai Nicolaievici 59
Nistor 9
Novikov 29, 113

O

Odobescu 61
Osoianu 79, 113, 121

p

Palamari 55
Palii 59, 83, 113
Panaghiant 100
Pântea 9, 48, 49, 61, 69, 71, 74, 76, 
80, 83, 94, 111, 113, 114, 115, 118, 
121, 123, 131, 135
Parfentiev 122
Pavlovici 12

Păpuşoi 55
Păscăluţă 44, 68, 69, 71, 79, 83, 90
Pelivan 70, 80, 115
Perper 129, 131
Petliura 38
Plătică 69,81,83
Popa 8, 75, 104, 116, 123, 131
Poplavko 103, 110
Popov 44
Popovici 44
Popovschi 16
Prohniţchi 67, 75, 81, 83
Pşenin 58
Pugaciov 113

R

Racoviţă 106
Racovski 12
Rafail 12
Rarenc 55
Răţoi 54, 55
Roşca 81, 83
Rujină 69, 83
Ruze 18

s

Salaboi 83
Sârbu 54, 103
Savenco 115
Sătin 48, 49
Schima  8
Scobioală 60, 83
Secară 46, 60, 79, 83, 105, 121
Serbinov 37
Silistrar 81, 83
Sinicliu 69, 77, 81, 83, 113
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Sluţkaia 12
Spătaru 103
Spinei 54
Stănescu 14
Striuc 55
Surucianu 44, 81, 83, 87

ş

Şarban 61
Şcerbaciov 39, 40, 48, 87, 92, 97, 109
Şebeco 23
Ştirbeţ 81, 83
Ştirbu 49, 55

t

Terziman 93, 94
Topenco 100, 103
Trenzanschi 55
Tudor 69, 74, 77, 78, 83
Tudos 69, 79, 80, 81, 83, 116
Tueri 44
Tulbure 44
Turcuman 37, 55, 69, 81, 83, 89, 95
Teodor 131

Ţ

Ţanţu 49, 59, 60, 69, 77, 80, 81, 83, 98
Ţaran 100
Ţaranov 17
Ţurcanu 15, 17, 69, 80, 83

u

Ungureanu 55
Untariu 103
Ursu 60

V

Varta 17
Varzari 48, 49
Vasiliev 121
Vrabie 105

W

Wilhelms 18

z

Zbierea 69, 80, 83
Zelenin 58
Zireanu 103
Zlatov 113
Zubac 80, 83
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