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 Cetăţenii români din teritoriile ocupate ale României 
(Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa) au cunoscut, 
încă din 1940-1941, experienţa sovietizării şi comunizării, iar 
unul dintre elementele centrale ale acestei experienţe a fost 
aplicarea terorii în masă faţă de clasele sociale considerate 
de sovietici indezirabile: ţăranii, profesorii, funcţionarii, 
preoţii etc.  

 Istoriografia din perioada sovietică sublinia, că toată 
populaţia locală a întâmpinat cu sentiment pozitiv ocupaţia 
sovietică. Realitatea e că numărul pro-sovieticilor a fost 
insignifiant, comparativ cu numărul cetăţenilor care doreau 
să se refugieze în România și cei care au reușit să plece: (200 
000 de persoane). 



Republica Sovietică 
Socialistă 

Moldovenească, 
proclamată la 2 august 
1940, fără porțiuni din 

nordul și sudul 
Basarabiei, incluzând 

teritorii din nordul 
Bugeacului  



 Aproximativ 1 200 de foști 
funcționari din 
administrația română; 

 2 000 de salariați ai Căilor 
Ferate; 

 Foști membri ai Sfatului 
Țării (unii dintre aceștia 
deportați sau uciși în 
GULAG-urile sovietice) 

 Persoane declarate 
„dușmani ai poporului” 
(polițiști, soldați, clerici, 
proprietari de terenuri etc.) 

 

 

 

 



 Din totalul comuniștilor basarabeni de 285 persoane 
în august 1940, 186 erau evrei, 28 ucraineni, 21 ruși și 
21 români. Criza de cadre locale loiale partidului 
comunist se observă și în primăvara anului 1941. Din 
cca. 9 000 de comuniști din RSSM, aproape jumătate 
erau veniți din alte republici sovietice. Acest lucru 
reflectă faptul că populația locală majoritară era 
refractară la ideile comuniste. În același timp nu se 
înregistrează acțiuni violente de amploare 
împotriva noii puteri sovietice. 





 La începutul anului 1941, în Bucovina de Nord 
NKVD-ul lansase zvonuri potrivit cărora sovieticii ar 
fi permis trecerea graniţei în România pentru a atrage 
în cursă românii care doreau să treacă graniţa din 
teritoriile ocupate. Astfel, în data de 1 aprilie 1941, 
un grup mare de oameni din mai multe sate de pe 
valea Siretului (Pătrăuţii-de-Sus, Pătrăuţii-de-Jos, 
Cupca, Corceşti, Suceveni), purtând în faţă un steag 
alb şi însemne religioase (icoane, prapuri şi cruci 
din cetină), a format o coloană paşnică de peste 
3.000 de persoane şi s-a îndreptat spre noua graniţă 
sovieto-română.  





 Însă, în poiana Varniţa, la circa trei kilometri de 
graniţa română, grănicerii sovietici i-ar fi somat să se 
oprească. După ce coloana ar fi ignorat somaţia, 
sovieticii au tras în plin cu mitraliere, încontinuu, 
secerându-i. Supravieţuitorii au fost urmăriţi de 
cavalerişti şi spintecaţi cu sabia. La finalul măcelului, 
răniţii au fost târâţi până la cinci gropi comune 
săpate dinainte, unde au fost îngropaţi, unii fiind în 
viaţă încă: bătrâni, femei, copii – vii, morţi sau 
muribunzi. Supravieţuitorii au fost arestaţi de NKVD 
din Hliboca (Adâncata) şi, după lungi torturi, au fost 
duşi în cimitirul evreiesc din localitate şi aruncaţi de 
vii într-o groapă comună, peste care s-a turnat şi s-a 
stins var. 

 





 „Spaima față de noile orânduieli, apariția în prim plan la putere 
a unor elemente declasate (în majoritatea cazurilor a unor 
indivizi compromiși – chiar și în fața sătenilor nevoiași – prin 
lene, beții și ticăloșii în general) rare fiind cazurile în care s-au 
încadrat între activiști din convingere și oameni serioși, 
arestările aproape zilnice cauzate de delatori bucuroși să se 
răzbune pe vecini sau chiar să le ia bunurile. Dispăreau țărani de 
rând, fără avere și fără vreo vină, necăjiți în majoritatea lor, 
deoarece prin satele de pe valea Siretului nu prea erau bogătași 
care să fi exploatat munca străină, pamânturile nefiind cine știe 
ce mânoase. S-au ivit turnători, delatori de ocazie, bucuroși să se 
poată răfui pentru vechi vrăjmași. Unii au profitat și s-au folosit 
de bunurile rămase de la cei înlăturați. Abuzurile se înmulțeau, 
starea de nesiguranță creștea, frontiera croită nemilos prin satele 
românesti ale aceleiași zone etno-folclorice nu ținea seama de 
aspirațiile unei lumi despărțite artificial. Ticăloșia se întrona, 
cinstea rămânea de domeniul trecutului.” (V. Levițchi, 1991) 





 Potrivit unor cercetări se presupune că o parte din 
populația deportată din Basarabia nu a ajuns 
niciodată în regiunile Siberiei sau Kazahstanului.  

 Primul document reprezintă un raport înaintat de 
locotenent-colonelul Traian Borcescu, din cadrul 
Serviciului Special de Informații, către Secția a 2-a a 
Marelui Stat-Major. 

 Cel de al doilea document reprezintă o notă 
informativă adresată Serviciului Special de Informații, 
semnată cu pseudonimul Kor.-Marin. 



„CĂTRE MARELE STAT-MAJOR 

SECȚIA A II-A 

1.06.1943 

Din investigațiile efectuate de către organele acestui 
serviciu cu privire la suprimarea unor persoane de către 
NKVD și îngropate în cimitirul din Odessa, s-au constatat 
următoarele: 

Pe terenul denumit Spolka situat la km 7 al liniei ferate 
Odessa–Ovidiopol, între suburbia Tătarca și aerodrom, s-
au descoperit gropile comune ale victimelor NKVD [...] 
Din declarațiile luate locuitorilor din vecinătatea terenului 
Spolka, rezultă că organele NKVD le aduceau noaptea, cu 
un camion închis și le aruncau în groapa comună, care era 
imediat astupată și nivelată. 

 





Investigațiile au stabilit că execuțiile săvîrșite de NKVD 
s-au intensificat după ocuparea Basarabiei și Bucovinei 
de nord [...] 

Comisia pentru examinarea cadavrelor și stabilirea 
împrejurărilor în care au fost suprimate vicimele au 
ajuns la concluzia că acestea au fost ucise prin 
împușcare în ceafă de la o foarte mică distanță, 
vechimea execuțiilor fiind de 2-3 ani, iar 
îmbrăcămintea găsită în una din gropile comune 
amintește de portul basarabenilor și bucovinenilor. 

 

p. Șeful Serviciului Special de Informații locotenent 
colonel Traian Borcescu” 



„28 Aprilie 1943 

S.S.I. Grupa Politică 

Dosar "Legaţia Germană" 

 

Ieri dimineață, Legația germană se mai afla în posesia 
următoarelor date: 

Operațiunea de identificare a cadavrelor este în curs. 

Ea este îngreunată prin faptul că s-au găsit mai multe 
schelete, dar după anumite indicii se poate spune că 
este vorba despre asasinarea în masă a populației 
românești evacuată din Bucovina și Basarabia, după 
cum altă sursă precizează că ar putea fi vorba de 
cadavrele ucrainenilor sau a rușilor ostili regimului 
sovietic.” 

 





Într-o altă notă informativă, din 2 mai 1943, același 
Kor. comunica: „În general – două elemente aflate azi 
în posesia Legației germane – situația se prezintă 
astfel: După părerea celor care au asistat, s-au 
descoperit până acum circa 1000 de cadavre și 
identificarea sumară a permis să se constate că este 
vorba de basarabeni asasinați pe timpul ocupației 
sovietice, se crede că în aceeași groapă au fost 
aruncate circa 3-4 mii cadavre”. 

 

(Kor. – Marin)” 

 



 Evoluția afacerii Katyn, deja publicată în presă a 
determinat o atitudine rezervată din partea Legației 
germane de pe teritoriul rusesc. Se răspândise zvonul 
că victimele de la Katyn erau evrei împușcați de 
naziști. Ideea alcătuirii unei comisii internaționale 
pentru a investiga cazul era practic irealizabilă din 
cauza războiului, de aceea, părțile în cauză s-au 
adresat Crucii Roșii Internaționale. 
Responsabilitatea faptelor comise de NKVD-ul 
comunist a fost recunoscută de guvernul sovietic 
abia în 1990. Până atunci, a persistat un mister voit 
întreținut.  



 În noiembrie și decembrie 1940, un grup de treizeci de 
liceeni (16-21 ani) și doi profesori de la Școala 
Pedagogică din Orhei au început să distribuie foi volante 
și să facă inscripții pe ziduri cu următoarele mesaje: „Nu 
credeţi ocupanţilor bolşevici!”, „Căraţi-vă acasă, 
barbarilor!”, „Moarte ocupanţilor stalinişti!”.  

 Pe 25 decembrie 1940 grupul „provoacă” direct 
autoritățile bolșevice arborând tricolorul românesc pe 
sediile NKVD, Comitetului Partidului Comunist și fosta 
primărie a orașului.  

 Conform relatării unui supravieţuitor din grupare – 
Oleg Frunză – care avea atunci doar 17 ani, membrii 
organizaţiei au reușit să fotografieze aeroporul militar 
de la Ciocâlteni, jud. Orhei – de unde decolau avionele 
sovietice, trimiţând imaginile Statului Major al Armatei 
Române. 





 Arestările au început pe 1 martie 1941.  
 Completul de judecată, sub preşedenţia preşedintelui 

Tribunalului militar Odesa Ustiujaninov  şi a membrilor 
Ignatenko şi Kaptilov, secretar Gogovnik, au început 
judecata la orele 24 noaptea pe data de 23 iunie şi au 
terminat-o la ora 7 dimineaţa pe data de 24 iunie, a treia zi 
de război. La ora 10:20 minute a fost dată citirii sentinţa: 

<În baza celor expuse, Tribunalul militar recunoaşte vinovaţi 
pe inculpaţii Gumă Anatol, Ţelea Arcadie, Eprov Vichentie, 
Gumă Victor, Mihu Grigore, Sârbu Constantin, Boguş Pavel, 
Brodeţchi Victor, Cotun Anatol, Martânov Gheorghe, 
Dobândă Mihail, Cozma Onisim pentru crimele săvârşite 
conform art. 54-4, 54-6c, 54-11 ale Codului Penal al RSSU şi 
condamnă pe Gumă Anatol, Eprov Vichentie, Mihu Grigore, 
Brodeţchi Victor, Cotun Anatol, Dobândă Dumitru, Cozma 
Onisim şi Grăjdianu Mihail, pentru organizarea şi săvârşirea 
crimelor, la pedeapsa capitală prin împuşcare; 
   



Luând în considerare vârsta lor minoră, inculpaţii Ţelea 
Arcadie, Gumă Victor, Sârbu Constantin, Braşoveanu 
Eugen, Bacalu Ion, Boguş Pavel, Martânov Gheorghe, 
Frunză Oleg sunt condamnaţi pentru crime săvârşite în 
baza art. 54-4 şi anexei la art. 24 al Codului Penal al RSSU la 
detenţie pe 25 de ani şi lipsă de drepturi politice pe cinci 
ani.> [...] 

<Budeanu Leonid, Bivol Vichentie, Stici Dumitru, Alexeev 
Vladimir, Avramoglo Dumitru, Bobeică Simion, Ciobanu 
Vsevolod, Cuculescu Nicolae – 20 de ani, profesoara Majaru 
Maria – 10 ani, Aşvitz Veaceslav, Croitor Gheorghe, Buiuc 
Sergiu, Blanaru Iacob, Druguş Mihail, Stici Dumitru, Dodon 
Vlad, Duca Anatol, Dumitrescu Valeriu, Cudriţchi Petru – 
10 ani>.  

Toţi au fost privaţi de drepturi civile.” 

 





 Sentința privind pedeapsa capitală pentru cei 8 
tineri a fost executată pe 27 iunie 1941, iar cadavrele 
lor au fost aruncate în groapa cu var de lângă sediul 
NKVD din Chișinău.  

 Potrivit ultimelor rapoarte, în timpul retragerii 
Armatei Roşii din Basarabia, în 1941, torționarii 
NKVD au împuşcat, în Chişinău, 85 de oameni, 
aruncându-i în două gropi cu var. Printre martirii 
identificaţi sunt doi fii ai deputatului în Sfatul Ţării 
Vasile Ţanţu, CFR-iști, foști polițiști etc.  



Cadavrele unor victime deshumate din groapa de var 

din curtea sediului NKVD din Chişinău 
 



 În noaptea de 12-13 iunie 1941 (aproape simultan 
cu represiunile din Țările Baltice), au fost arestate 
și deportate în Siberia și Kazahstan, 18 392 
persoane din Republica Sovietică Socialistă 
Moldovenească, iar din celelalte părți ale 
Basarabiei ca și din Bucovina de Nord (teritorii 
înglobate în Republica Sovietică Socialistă 
Ucraina), alte 11 844 persoane (97% din aceștia – 
români). Trebuie să  remarcăm faptul că această 
deportare în masă avea loc cu două săptămâni 
înaintea Operațiunii Barbarossa, prin care Hitler 
viola înțelegerea cu Stalin. 



 De asemenea, în aprilie 1940, la Hâncești a avut loc o 
revoltă împotriva comuniștilor în urma căreia au fost 
arestați 73 de români. 

 Între iunie 1940 și iunie 1941, 300 000 de basarabeni și 
bucovineni au fost deportați, din care 57 000 au 
decedat; 

 În total, după Rudolf Joseph Rummel, aproximativ 
2.344.000 de persoane, în mare parte români, au fost 
deportate din teritoriile anexate de URSS în 1940 în 
dauna României, din care 703.000 au fost ucise. 
Aceasta reprezintă o medie de 620 de persoane pe zi 
sau 18.600 pe lună, ceea ce înseamna aproximativ un 
tren de zece vagoane sau un convoi de camioane pe 
zi. 

 



 Primele forme de protest față de autoritățile sovietice 
nu au făcut altceva decât să anticipeze apariția 
organizațiilor de rezistență antisovietică printre care 
amintim: „Armata Neagră”, „Arcașii lui Ștefan” etc. 
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