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PARTICIPANŢI LA PRIMUL RĂZBOI MONDIAL 
DIN SATUL SCUMPIA, RAIONUL FĂLEŞTI

Abstract
The article analyzes, based on the analysis of the published and unpublished documentary 
sources, the participation of the inhabitants of Scumpia village, of nowadays Falesti 
rayon, in the battles of the First World War Out conclusion is that the inhabitants of the 
village of Scumpia from the present Falesti rayon participated actively in the military 
actions of the First World War, bringing their blood contribution into a foreign war, but 
which paved the way for the Great Union.

Keywords: Bessarabia, First World War, militaries, Scumpia village, Balti county, 
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La momentul izbucnirii Primului Război Mondial, basarabenii erau în-
corporaţi deja de patru decenii în rândul forţelor armate ruse. Iniţial, 

în conformitate cu Regulamentului privind constituirea administraţiei provizorii a 
Basarabiei din 23 iulie 1812, locuitorii teritoriului dintre Prut şi Nistru, anexat la 
Imperiul Rus în 1812, au fost dispensaţi de recrutare pe un termen nedeterminat1. 
Însă, scutirea de recrutare nu a mai fost prevăzută pentru locuitorii Basarabiei în 
Regulamentul privind prestaţia militară din 1 ianuarie 1874, care a introdus servi-
ciul militar obligatoriu pentru toate categoriile sociale2.

În virtutea faptului că necesarul de militari era mult mai mic decât numărul 
recruţilor disponibili, pe timp de pace încorporarea se realiza prin tragere la sorţi, din 
rândul celor avizaţi pozitiv la controlul medical. Fiecare recrut îşi primea numărul 
de ordine la înrolare, iar neînrolarea premergătorului, din oricare motiv, însemna că 
obligaţia militară trecea automat asupra următorului recrut. Se crea astfel un contin-
gent de rezervişti, care nu aveau serviciul militar satisfăcut, dar care, în caz de război, 
urmau a completa forţele armate pentru a-şi exercita obligaţia faţă de „ţară”.

Planul de încorporare era calculat în baza Manifestului din 25 octombrie 
1869  – de la fiecare 1000 de locuitori câte patru recruţi încorporaţi. În primii şase ani 
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1   În articol datele evenimentelor sunt prezentate conform calendarului iulian (stil vechi).
2  Полное Собрание Законов Российской Империи (în continuare – ПСЗРИ), собр. II, 

том XLIX, 1874, отд. 1. СПб., 1876, № 52983, c. 27.
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după adoptarea Regulamentului, datele privind distribuirea pe gubernii şi provincii a 
planului de încorporare erau publicate de către Senatul guvernant de la Sankt Peters-
burg. Astfel, în 1874, Basarabia urma să contribuie la completarea rândurilor armatei 
cu 2832 de recruţi, sau 1,88% din totalul de 150.000 de noi-recruţi prevăzuţi conform 
planului general de încorporare din acel an3, în 1875 –2873, sau 1,59% din 180.0004, 
în 1876 – 3478, sau 1,77% din 1960005, în anul 1877 – 4193, sau 1,92% din 2180006, 
în anul 1878 – 3631 recruţi, sau 1,66%, din totalul de 218.0007, în anul 1879 – 3713, 
sau 1,7% din totalul de 2180008. Ulterior, informaţiile respective se regăsesc mai 
fragmentar, dar ponderea guberniei nu s-a schimbat esenţial. Astfel, în anul 1910, 
din Basarabia au fost încorporaţi 8704 de recruţi, sau 1,9 % din totalul de 456.535 de 
recruţi încorporaţi în cuprinsul întregului imperiu9. 

Vom preciza din start că, administrativ, satul Scumpia făcea parte în perioa-
da abordată din plasa Sculeni a judeţului Bălţi. Din aceeaşi plasă făceau parte târgul 
Sculeni, satele Banari, Blindeşti, Bocşa, Branişte, Buciumeni, Chirileni, Cioropcani, 
Copăceni, Floreşti, Gherman-Călugăr-Dumeni, Gherman-Teleneşti, Hârceşti, Horeşti-
Mirceni, Hrupca Nouă, Izvoare, Lucăceni-Banari, Medeleni, Micleuşeni, Nicolaevca, 
Petreşti, Risipeni, Sculenii Vechi, Semeni, Stolniceni, Taxobeni, Unteni, Valea Rusului 
şi cătunele Cioropcanii Noi, Cotu-Sandagiu, Hârtopu-Popa, Măgureanca, Pervoe 
Podolskoe Tovarişcestvo, Vrăneşti10. În total plasa se alcătuia din 35 de localităţi. 

Potrivit datelor statistice, în anul 1875 în Scumpia locuiau 857 de persoane, 
ce reprezentau 8% din totalul de 10.766 de persoane ce locuiau în plasa Sculeni 
la acel moment11. În următorii ani această pondere a crescut. Astfel, potrivit date-
lor pentru anul 1906, plasa Sculeni număra 13.426 locuitori, iar satul Scumpia  – 
120612, ceea ce ar reprezenta deja 9%. Luând în calcul aceste cifre şi principiile de 

3  ПСЗРИ, собр. II, том XLIX, 1874, отд. 3, Штаты и Табели. СПб., 1876, № 53924, c. 437.
4  ПСЗРИ, собр. II, том L, 1875, отд. 3, Штаты и Табели. СПб., 1877, № 55027, c. 340.
5  ПСЗРИ, собр. II, том LI, 1876, отд. 3, Штаты и Табели. СПб., 1878, № 56350, c. 315.
6  ПСЗРИ, собр. II, том LII, 1877, отд. 3, Штаты и Табели. СПб., 1879, № 57625, c. 355.
7  ПСЗРИ, собр. II, том LIII, 1878, отд. 3, Штаты и Табели. СПб., 1880, № 58503, c. 424.
8  ПСЗРИ, собр. II, том LIV, 1879, отд. 3, Штаты и Табели. СПб., 1881, № 59906, c. 235. 
9  Vitalie Ciobanu, Sergiu Munteanu, Aspecte ale recrutării şi mobilizării militare din Basa-

rabia (a doua jum. a sec. XIX – încep. sec: XX), în „Cohorta, Revistă de istorie militară”, 
nr.  1, Chişinău, 2007, p. 49; Отчетъ по главному упралению генеральнаго штаба за 
1910 годъ, în «Всеподданнейший отчет о действиях Военного Министерства за 1910 
год», СПб, 1912, c. 3.

10 Список населенных мест Бессарабской губернии. Иллюстрированный адрес-кален-
дарь Бессарабской губернии на 1914 год. – Кишинев, 1913 apud Dinu Poştarencu, 
O istorie a Basarabiei în date şi documente (1812-1940). – Chişinău, 1998, p. 138-153.

11  Бессарабская губерния в 1870-1875 годах. I. Перечень населенных мест (Сост. А.Н. Егу-
новым). Издание Бессарабского статистического комитета). – Кишинев, 1878, c. 59-60.

12 Бeссарабская Губернская Земская Управа. Школьный стол: Школьная сеть с крат
ким обзором состояния начального образования. Вып. 3: Белeцкий уезд: прил. к 
докл. Управы О введении всеобщего обучения в Бессарабии ХХХIХ очередной 
сессии, Кишинев, 1907, с. 7, 75.
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recrutare enunţate mai sus, putem aprecia că până la izbucnirea Primului Război 
Mondial în rândurile armatei ruse şi-au satisfăcut serviciul militar circa 200 de lo-
cuitori ai satului Scumpia, iar la momentul declarării mobilizării generale se aflau 
în jur de 20-25 de ostaşi13. 

În aceeaşi ordine de idei, vom menţiona că, potrivit datelor de la 1 ianuarie 
1912, judeţul Bălţi, împreună cu oraşul Bălţi numărau 264.231 de locuitori, inclusiv 
bărbaţi – 136.859. Relativ la numărul total al populaţiei Basarabiei, de 2.136.898 
de locuitori, inclusiv bărbaţi 1.273.25114, ponderea judeţului alcătuia respectiv 
12,36% şi 10,74%. De asemenea, conform datelor cuprinse în Planul de mobilizare 
nr. 20, la prima etapă a acţiunilor militare, urmau a fi încorporaţi din Basarabia (cu 
excepţia jud. Hotin) 55622 de rezervişti şi ratnici15, inclusiv din judeţul Bălţi 6996 
(sau 12,57%)16. Planul de mobilizare nr. 20 reţine şi numărul de militari care urmau 
a fi transportaţi pe cale ferată spre punctele de încorporare din jud. Bălţi – 9455 de 
persoane, în total urmând a fi transportaţi din judeţele Bender, Bălţi, Soroca, Ismail 
şi Chişinău, 34367 militari17. Aceste cifre oferă un tablou aproximativ asupra rolu-
lui judeţului Bălţi în efortul uman al guberniei. 

Ucazul împăratului privind mobilizarea generală, semnat la 16 iulie 1914 şi 
publicat la 17 iulie 1914, declara drept prima zi a mobilizării 18 iulie 1914. După 
declanşarea Primului Război Mondial, în componenţa Statului-Major General rus a 

13 Termenele serviciului militar pe timp de pace erau fixate în armata rusă după cum urmează: 
1.  În trupele de infanterie şi artilerie (cu excepţia artileriei călăreţe) perioada totală de serviciu 
era de 18 ani, dintre care 3 ani de serviciu activ şi 15 ani de serviciu în rezervă (primii 7 ani 
în calitate de rezervist de prima categorie, restul în cea de rezervist de categoria a doua). 
2.  În toate celelalte corpuri ale armatei durata serviciului militar era de 17 ani, dintre care 4 ani 
de serviciu activ şi 13 ani de serviciu în rezervă (primii 7 ani în calitate de rezervist de prima 
categorie, restul în cea de rezervist de categoria a doua). 3. În flotă durata serviciului militar 
era de 10 ani, dintre care 5 ani de serviciu activ şi 5 ani de serviciu în rezervă. Dar, în toate 
cazurile, limita de vârstă pentru rezervişti era de 38 ani. Ulterior rezervistul era transferat în 
rândurile ratnicilor. Pe timp de război – perioada serviciului activ nu era reglementată.

14 Иллюстрированный Адрес-календарь Бессарабской Губерний на 1913 год, отд. Выс-
шие чины Министерств и Государственных учреждении, Кишинев, 1912, c. 57-58.

15 Ratnici (rus. Ратники) – erau consideraţi drept rezervişti de rândul 2 şi 3. Persoanele 
apte fizic, dar care au beneficiat de scutire de la serviciul militar obligatoriu, precum şi 
rezerviştii, cu excepţia ofiţerilor, trecuţi de vârsta de 38 de ani, formau prima categorie a 
ratnicilor. Ea era destinată atât pentru formarea unităţilor speciale de miliţie (Garda popu-
lară), cât şi pentru completarea, în caz de necesitate, a efectivelor armatei permanente. 
Persoanele inapte fizic pentru a servi în armata permanentă, dar capabile de a purta arme, 
şi cele cu statut familial special, formau categoria a doua de ratnici. Ea era destinată 
exclusiv pentru formarea de unităţi de miliţie (Garda populară), utilizate la executarea 
funcţiilor auxiliare, precum paza obiectivelor militare şi civile aflate în spatele frontului.

16 Arhiva Naţională a Republicii Moldova (în continuare ANRM), F. 403, inv. 1, d. 165, 
f.  79 verso – 80.

17 ANRM, F. 403, inv, 1, d. 165, f. 57-57 verso, 59.
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fost creat un departament special, ce avea misiunea de a acumula informaţii despre 
ostaşii decedaţi, răniţi sau dispăruţi fără urmă în timpul acţiunilor de luptă între-
prinse împotriva armatelor inamice. Dosarele acestui departament sunt depozitate 
în fondul 16196 al Arhivei Istorico-Militare de Stat a Rusiei18. Acest departament 
publica periodic liste ale militarilor cu grade inferioare ucişi, răniţi sau daţi dis-
păruţi (în ruseşte, Именной список убитым, раненым и без вести пропавшим 
нижним чинам). În total, au fost publicate 2.835 de numere, însumând 45.360 de 
pagini şi aproximativ 1,8 milioane de nume. Fiecare număr este alcătuit, în medie, 
din 16 pagini. Este acoperită perioada de timp cuprinsă între august 1914 şi iulie 
1916, însă fără nicio consecutivitate cronologică. 

Am reuşit să examinăm primele 1.370 de numere ale publicaţiei în cauză. 
Acestea sunt plasate într-o serie consecutivă pe pagina web a Bibliotecii de Stat a 
Rusiei (www.rsl.ru) în 67 de volume (de regulă, fiecare volum conţine 20 de numere), 
şi cea a Bibliotecii Naţionale a Rusiei (www.nlr.ru). În cele 1.370 numere examinate 
au fost depistate şi prelucrate 157 de liste în care se fac referinţe la Basarabia, ceea ce 
ar însemna în medie o apariţie în fiecare al nouălea număr. Din păcate, cu referire la 
satul Scumpia dispunem doar de două informaţii. Este vorba despre ostaşul Buluban 
Ivan Nicodim, căsătorit, dat dispărut la 22 octombrie 191419 şi subofiţerul Cazac Mi-
hail Dumitru, celibatar, ucis pe câmpul de luptă la 28 august 191420.

Spre sfârşitul anului 1916 contingentul recruţilor se epuiza, iar Rusia se afla în 
faţa unor dificultăţi majore în completarea cu militari a forţelor sale armate21, cu toate că 
numărul persoanelor scutite temporar de serviciul militar, pentru asigurarea necesităţi-
lor instituţionale şi în domeniul apărării, se ridica la 2.176.36222. În acest context, chiar 
şi măsurile luate pentru reducerea amânărilor şi a abuzurilor din 6 decembrie 191523, 
precum şi noua ediţie a Regulamentului privind serviciul militar nu au putut soluţiona 
problemele majore de realizarea deplină a planurilor militare. La începutul anului 1917 
criza politică internă din Imperiul Rus se acutizase la maximum. La conferinţa statelor 
Antantei, care a început la 19 ianuarie 1917 la Petrograd, una din temele informale de 
discuţie devine anume situaţia revoluţionară din Rusia. Aliaţii căutau să afle în ce 
măsură pot conta pe Rusia în vederea preconizatei campanii militare din 1917. 

În acest context încordat, la 3 februarie 1917, în Imperiul Rus începe campa-
nia de recrutare şi încorporare anticipată a tinerilor cu anul de conscripţie 1919, sau 
anul naşterii 1898. De asemenea, în cadrul mobilizării din februarie 1917 urma a fi 

18 Российский государственный военно-исторический архив. Путеводитель, vol. 1, 
Moscova, 2006, p. 91.

19 Именной список убитым, раненым и без вести пропавшим нижним чинам, СПб., 
Военная Типография Императрицы Екатерины Великой, 1914, №895, c. 14317.

20 Ibidem, №174, c. 2781.
21 Н.Н. Головин, Военные усилия России в первой мироввойi войне, Том I, Париж, 

1939, c. 97.
22 Ibidem, p. 113.
23 Ibidem, p. 109.
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realizată recrutarea ratnicilor de categoria a doua cu anii de conscripţie 1896-1894 
(vârsta 40-42 de ani), în condiţiile în care în septembrie 1916 fuseseră mobilizaţi 
ratnicii de categoria întâi, cu aceiaşi ani de conscripţie, iar în octombrie 1916 au 
fost mobilizaţi ratnicii de categoria a doua cu anii de conscripţie 1899-1896 (vârsta 
de 39-41 de ani). În urma mobilizării din februarie 1917, în Imperiul Rus forţele 
armate ruse urmau a fi completate cu 609000 militari24. 

Demararea campaniei de recrutare în Basarabia s-a făcut fără întârziere, ast-
fel că în aceeaşi zi comisiile judeţene de recrutare din gubernie şi-au început activi-
tatea. Printre acestea se număra şi cea din jud. Bălţi, care şi-a desfăşurat activitatea 
în cadrul acestei campanii pe parcursul a şase zile, până la 8 februarie 1917. 

Analiza registrului alfabetic de evidenţă a Comisiei de recrutare din judeţul 
Bălţi pentru anul 1917 oferă o perspectivă mai clară asupra contingentului de re-
cruţi, apartenenţei sociale, stării de sănătate, precum şi a repartizării administrativ-
teritoriale a acestora25. Din start vom preciza că, din păcate, în virtutea deteriorării 
fizice ale dosarului la care facem referinţă, ne lipsesc informaţiile despre 107 re-
cruţi la litera K (C), 41 – la litera D, 3 – la litera O şi 5 la litera T, sau în total 156. 
Împreună cu aceste înregistrări, numărul total al recruţilor chemaţi să se prezinte în 
faţa comisiei de recrutare în februarie 1917 în jud. Bălţi s-ar ridica la 2305.

Ne vom axa pe analiza celor 2.149 înregistrări pe care am avut posibilitatea 
obiectivă a-i examina. Din această ultimă cifră, comisia a indicat drept încorporaţi 
1481 de recruţi, sau în medie 68,9% din recruţii care au primit ordin de mobilizare. 
Încă 32 de recruţi au fost declaraţi doar apţi, din care motiv nu avem certitudinea 
dacă au fost încorporaţi sau nu, precum şi, dacă eventual da, în ce gen de trupe. 

Din punct de vedere administrativ-teritorial, recruţii reprezentau plasa Chiş-
căreni – 233, plasa Corneşti – 220, plasa Sculeni – 219, plasa Zăbriceni – 216, 
Glodeni – 185, plasa Făleşti – 177, plasa Balatina – 176, plasa Bălţi-Slobozia – 170, 
plasa Copăceanca – 163, plasa Ungheni – 167, oraşul Bălţi – 150. În total 2076 de 
persoane îşi aveau reşedinţa sau locul de trai în jud. Bălţi, iar alte 73 – în alte jude-
ţe ale guberniei, şi din afara ei, sau figurau cu locul de trai necunoscut. În acelaşi 
timp, recruţii care au fost încorporaţi ca urmare a promovării comisiei de recrutare 
reprezentau din punct de vedere teritorial-administrativ: plasa Zăbriceni – 168 sau 
77,8% din numărul recruţilor din acest judeţ, plasa Chişcăreni – 165, sau respectiv 
70,8%, plasa Corneşti – 164, sau respectiv 74,5%, plasa Sculeni – 155, sau respec-
tiv 70,8%, plasa Glodeni – 142, sau respectiv 76,6%, plasa Balatina – 139, sau 
respectiv 80,0%, plasa Bălţi-Slobozia – 135, sau respectiv 79,4%, plasa Ungheni  – 
130, sau respectiv 77,8%, plasa Copăceanca – 126, sau respectiv 77,3%, plasa Fă-
leşti – 123, sau respectiv 69,5%, oraşul Bălţi – 22, sau 14,7%, ultimele două unităţi 
teritorial-administrative fiind sub media pe judeţ. Din afara judeţului, sau cu locul 
de reşedinţă necunoscut, au fost încorporaţi 12 recruţi, sau respectiv 16,4%. 

24  Ibidem, p. 79-80.
25 Алфавит Белецкого по уезда воинской повинности Присутствия для взятия на 

записку новобранцев на 1917 г., ANRM, F. 525, inv. 1, d. 7.
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În plan social, recruţii proveneau din următoarele categorii sociale: ţărani  – 
1560 (72,6%), târgoveţi – 388 (18,0%), odnodvoreţi – 120 (5,6%). Restul cate-
goriilor sociale alcătuiau împreună 3,8%, fiind alcătuite numeric din cetăţeni de 
onoare  – 17, colonişti – 13 „cetăţeni” – 8, funcţionari – 8, nobili – 8, cler – 6, mili-
tari – 2, negustori – 1, agricultori – 1, cazaci – 1, persoane neînscrise în nicio stare 
socială – 16. Pe de altă parte, din rândul celor 1481 de recruţi încorporaţi, ţăranii 
alcătuiau 1268 de persoane (81,3%), târgoveţii – 99 (25,5%), odnodvoreţii – 81 
(67,5%). Rata de încorporare în rândul celorlalte categorii sociale alcătuia 40,7%, 
iar din punct de vedere numeric reprezentau: cetăţeni de onoare – 9, „cetăţeni” – 6, 
nobili – 4, funcţionari – 1, colonişti – 2, cler – 1, cazaci – 1, neînscrişi – 9. 

Ţinem să menţionăm că 832 de recruţi, sau 56,2%, au fost încorporaţi în 
forţele armatei active, iar 649 în trupele Gărzii populare, în categoria ratnicilor de 
categoria a doua. Precizăm, de asemenea, că, potrivit datelor din octombrie 1915, 
în judeţul Bălţi se aflau la evidenţa comisiilor de recrutare 3638 de ratnici de cate-
goria a doua cu anii de conscripţie 1904-1911, cifră ce alcătuia 14,63% din totalul 
de 24.861 pe gubernie, cu excepţia jud. Hotin26. 

Cu privire la locuitorii satului Scumpia, registrul respectiv oferă următoarele 
informaţii despre militarii încorporaţi în rândurile armatei ruse27:

Numele, prenumele Categoria 
socială Încorporat în calitate de: 

Andrieş Gh. Petru ţăran soldat
Arghiri-Arhirov Vasilie Ioan ţăran soldat
Blişceac Ion Ion ţăran ratnic categoria a doua
Gaftan Vasilie Efimie ţăran ratnic categoria a doua
Guluban-Buluban Gheorghe Const. ţăran soldat
Jdanov Andrei Dumitru ţăran soldat
Zazuleac-Lucic Nicolae Ioan ţăran ratnic categoria a doua
Cojocari-Buga Teodor Chiril ţăran ratnic categoria a doua
Chivriga-Cojocari-Fosa Mihail Gh. ţăran ratnic categoria a doua
Prodan-Ursachi Isidor Teod. ţăran soldat
Prodan-Ursachi Petru Ioan ţăran soldat
Pasat Iustin Gheorghe ţăran soldat

Menţionăm, de asemenea, că două persoane din satul Scumpia, prezentate 
la comisia de recrutare au fost declarate inapte: Nicoriuc Gheorghe Vasilie şi Pasat 
Constantin Teodor, o persoană – Rapoport Iosif Şmilev – a primit concediu medical 
de trei luni, iar încă una – Botnari Pantelei Gheorghe – nu s-a prezentat.

26   ANRM, F. 403, inv. 1, d. 465, f. 16.
27 A. Emilciuc, Ostaşii basarabeni în Primul Război Mondial (1914-1918), Vol. I, ediţia a 

doua, Chişinău, 2018, p. 174.
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Dat fiind că acest articol apare pe paginile unui volum omagial, ne permitem 
să facem o mică abatere. Astfel, o analiză a datelor de mai sus pune în evidenţă 
două informaţii relative la purtătorii numelui de familie PASAT. Este vorba de Ius-
tin Gh. Pasat, încorporat în rândurile unităţilor de militari ale armatei ruse, precum 
şi Constantin Teodor Pasat, găsit inapt. În rândul volumului elaborat de noi „Ostaşii 
basarabenii în Primul Război Mondial”, numele PASAT mai apare cu referire la 
Vasilie Teodor Pasat, locuitor al satului Ustia, din plasa Făleşti a jud. Bălţi, încor-
porat la 4 februarie 1917 în cadrul aceleeaşi campanii de recrutare28. Ceilalţi doi 
purtători ai numelui de familie PASAT sunt înregistraţi drept locuitori ai judeţului 
Ismail. Este vorba de soldatul Ilie Sava Pasat, locuitor al oraşului Reni, căsătorit, 
dat dispărut la 8 august 1914, şi ratnicul David Teodor Pasat, locuitor al comunei 
Slobozia, celibatar, dat dispărut între 10-12 noiembrie 191429.

În baza analizei surselor documentare enunţate şi consultării informaţiilor 
la tematica Primului Război Mondial cuprinse în literatura istorică, concludem că 
locuitorii satului Scumpia din actualul raion Făleşti, au participat activ la acţiunile 
militare ale Primului Război Mondial, aducându-şi silit contribuţia de sânge într-un 
război străin, dar care a deschis calea spre înfăptuirea Marii Uniri.

28 Ibidem, p. 164.
29 Ibidem, p. 395, 418.


