
  

 

 
100 

 
INVAZIA ARMATELOR RUSE ÎN TIGHINA, 19-24 IUNIE 1992 

 

THE INVASION OF RUSSIAN ARMIES IN TIGHINA,  

19-24 JUNE 1992 

 

Colonel (r) conf. univ. dr. Anatol MUNTEANU* 
 

 
Rezumat: Războiul de pe Nistru din anul 1990-1992, este un capitol tragic din 

istoria poporului nostru. La 19-24 iunie 1992, la Tighina (Bender) s-a dat marea bătălie 

împotriva separatismului și ocupantului rus, care permanent ține în tensiune toată suflarea 

românească din Moldova de peste Prut. În această bătălie decisivă, Federația Rusă, 

contrar deciziilor SUA și Uniunii Europene, au invadat Tighina acționând cu unități 

militare ale Armatei a 14-a ruse, folosind tancuri, artilerie și trupe motorizate. În luptele 

pentru independența Republicii Moldova au căzut sute de militari, combatanți și civili, dar 

orașul Tighina și alte poziții de luptă de la Cocieri-Dubăsari, Coșnița-Doroțcaia nu au fost 

cedate inamicului. Războiul 1990-1992 s-a derulat în câteva etape, foarte bine pregătit de 

serviciile secrete ruse, într-un stil modern al războiului hibrid, de manipulare a etniilor, a 

populației autohtone, a factorilor politici din Republica Moldova. Scopurile propuse de 

Rusia s-au realizat. 

Cuvinte cheie: război hybrid; informații; servicii; lupte; unități militare; 

separatiști; polițiști; voluntari; Conenție. 

 

Abstract: The War of Dniester, 1990-1992, represents a tragic chapter in the history 

of our people. Between June 19th – 24th, in Tighina (Bender), there was a great battle 

against Russian separatism and expansionism which represent a permanent threat to all the 

Romanians in Moldova over the Prut River. In this decisive battle, the Russian Federation, 

notwithstanding the U.S. and EU decisions, invaded Tighina with military units of the 14 th 

Russian Army, using tanks, artillery and mounted troops. Hundreds of soldiers, fighters and 

civilians fell during the fights for the independence of the Republic of Moldova; yet, 

Tighina itself and other combat areas in Cocieri-Dubăsari, Coșnița-Doroțcaia were not 

surrendered to the enemy. The war between 1990 and 1992 took place in several stages, 

carefully prepared by Russian secret services, in a modern style of hybrid warfare, 

involving the manipulation of ethnicities, of the local population, of the political factors in 

Republic of Moldova. Russia managed to reach its goals. 
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