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The article of the history Valeriu Pasat analy-
zes one of most painful segment from history of the 
RSS Moldova in the Stalinist epoch, the famine from 
1946-1947. The author leads to the conclusions that 
the famine has been generated by a complex of cau-
ses and the fault of those causes would have appea-
red not only because of the drought, natural disasters 
but also of the state politics: agriculture destroy; food 
products insuffi ciency; destroy of the traditional pea-
sant lifestyle; liquidation of the insurance mecha-
nism elaborated for centuries by the rural world; for-
ced acquisition of the agricultural redundancies by 
the state etc.

Problemele naţionale şi implicaţiile internaţio-
nale în Basarabia, după 1812, au fost de diversă na-
tură. Etapa anilor 1940-1953, numită în istoriografi e 
epoca stalinistă, a fost una dintre cele mai impor-
tante în destinul istoric al poporului moldovenesc. 
O infl uenţă negativă imensă asupra dezvoltării RSS 
Moldoveneşti în perioada anilor 1940-1953, a avut-
o foametea, care a atins apogeul dezastrului în anii 
1946-1947. 

Foametea a fost generată de un complex de 
cauze. În anii războiului, agricultura URSS în ge-
neral şi a Moldovei în particular a fost distrusă 
într-o măsură substanţială. Deja în anii 1944-1945 
în Moldova se înregistra insufi cienţa produselor ali-
mentare şi populaţia în mare parte suporta foame. 
Aceste difi cultăţi au fost agravate de seceta înregis-
trată atât în 1945, cât şi în 1946. Seceta a cuprins nu 
doar Moldova, ci şi alte regiuni ale URSS – o mare 
parte a Ucrainei, Povoljia de Jos, Centrul, Ţinutul 
Primorie.

În linii mari foametea n-a fost generată doar de 
cataclisme naturale. În răspândirea şi neprevenirea 
ei şi-a jucat rolul şi politica statului prin sechestra-
rea abuzivă a producţiei agricole aparţinând gos-
podăriilor ţărăneşti, colectările de grâu la stat fi ind 
exagerate şi necorespunzătoare proporţiilor recoltei. 

În virtutea caracterului greoi şi corupt al aparatului 
de stat, se înregistrau pierderi considerabile în pro-
cesul de distribuire a ajutoarelor alimentare, precum 
şi delapidările de grâu de către speculanţii care sco-
teau profi t din foamete. Din cauza ascunderii ade-
vărului despre foamete, ţara nu putea primi ajutor 
în produse alimentare de la comunitatea internaţio-
nală etc. Într-o anumită măsură, anvergura imensă a 
foametei mai era şi rezultatul distrugerii modului de 
viaţă tradiţional ţărănesc, a lichidării mecanismelor 
de asigurare elaborate de secole de către populaţia 
rurală, care, chiar dacă nu puteau preveni foametea, 
o diminuau întrucâtva. 

Primele semne ale iminenţei foametei în masă 
s-au manifestat deja în vara anului 1945. Cenzura 
militară a CPSS al RSS Moldoveneşti, care se ocu-
pa de interceptarea scrisorilor cetăţenilor, înregistra 
în această perioadă semnale tot mai frecvente referi-
toare la situaţia alarmantă în legătură cu seceta şi cu 
uscarea cerealelor şi legumelor. Numai în intervalul 
dintre 5 şi 10 iulie 1945 au fost înregistrate circa 
300 de comunicări de acest gen1. În legătură cu înră-
utăţirea situaţiei, conducătorii de partid ai Moldovei 
au înştiinţat Moscova despre problemele alimentare 
din republică. Într-o scrisoare adresată secretarului 
CC al PC(b)U G.M. Malenkov din 17 noiembrie 
1945, preşedintele SCP al RSSM N.G. Coval şi se-
cretarul CC al PC(b)m N.L. Salogor scriau:  „În pre-
zent colhoznicii şi gospodăriile ţărăneşti sărace, cu 
puţin pământ din raioanele numite suferă o nevoie 
serioasă de ajutor alimentar de la stat”. În perioada 
dintre decembrie 1945 şi martie 1946 ei cereau în 
calitate de ajutor alimentar 15,6 tone de cereale. O 
notă cu caracter similar a trimis la Moscova şi con-
ducătorul Biroului CC al PC(b)U pentru Moldova 
F.M. Butov2. Dar semnalele de acest fel rămâneau 
practic fără urmări. 

Concomitent, guvernul unional continua să vân-
dă cereale peste hotare. În iarna şi în primăvara anu-
lui 1946, anotimpuri care în anii neroditori consti-
tuiau perioada cea mai difi cilă, organele securităţii 
de stat comunicau conducerii de partid a republicii 
despre numeroasele reclamaţii ale populaţiei referi-
tor la „difi cultăţile alimentare”, o mostră a acestor 
reclamaţii fi ind cea înregistrată la 8 februarie 1946 
în satul Vadul lui Vodă, judeţul Chişinău: „La noi 
viaţa e foarte grea. N-avem pâine deloc, mulţi mor 
de foame. Dacă va fi  tot aşa până la primăvară, n-o 

1 Архив Молдавской Национальной Безопасности Рес-
пуб лики Молдова (în continuare: АМНБ РМ). Дело со 
спецсообщениями НКГБ МССР за 1945 г., возвращенными 
из ЦК КП(б)М. Т. 2. Л. 86-92.
2 Российский Государственный Архив Социально-Поли-
тической Истории, (în continuare: РГАСПИ), Ф. 573. 
Оп. 1. Д. 7. Л. 79-81.



Akademos

46 - nr. 2(25), iunie 2012  

să rămână nimeni viu”3. În primăvara şi vara anu-
lui 1946 caracterul acestor comunicate speciale ale 
MSS devine tot mai alarmat. În aprilie 1946 cenzura 
militară a MSS a înregistrat 313 scrisori cu comuni-
cări despre „difi cultăţile alimentare”, în mai – 538, în 
iunie – 883. „Din scrisori se vede că starea de spirit 
a populaţiei este ... decadentă, panicată”, se spunea 
într-un comunicat special al MSS4. Concomitent, în 
republică continua răspândirea bolilor şi a epidemi-
ilor. La 24 mai 1946 adjunctul şefului secţiei orga-
nizatorice-instructori al CC al PC(b)U I.V. Storojev5 
i-a expediat secretarului CC al PC(b)U N.S. Patoli-
cev6 o notă în care îi atrăgea atenţia asupra situaţiei 
epidemiologice grave din Moldova, a îmbolnăvirii 
în masă de tifos, malarie, scabie, boli venerice, pre-
cum şi asupra asigurării proaste cu cadre medicale7.  
Ca rezultat al acestei adresări chestiunea respectivă 
a fost examinată la 8 iunie 1946 de către Secretari-
atul CC al PC(b)U, care l-a însărcinat pe ministrul 
ocrotirii sănătăţii al URSS să-i acorde ajutor Moldo-
vei şi să comunice la CC despre măsurile întreprin-
se8. La 19 august 1946, ministrul ocrotirii sănătăţii 
al URSS G.A. Miterev9 îi comunica vicepreşedinte-
lui Sovietului Miniştrilor al URSS K.E.Voroşilov10, 

3 АМНБ РМ. Дело со спецсообщениями НКГБ МССР за 
1946 г., возвращенными из ЦК КП(б)М. Т. 1. Л. 122.
4 АМНБ РМ. Дело со спецсообщениями МГБ МССР 
за 1944-1946 гг., возвращенными из ЦК КП(б)М после 
ознакомления. Д. 29. Т. 1. Л. 173.
5 Storojev I.V.  (1911-1988) – membru al partidului din 1930, 
candidat în membri ai CC al PC(b)U în 1939–1952, în 1940–
1954 – adjunctul şefului secţiei organizatorice-instructori a CC 
al PC(b)U-PCUS, în 1954-1956 – adjunctul şefului secţiei or-
gane de partid a CC al PCUS, în 1956-1961 – redactor-şef al 
revistei „Partiinaia jizn”, din 1961 – pensionar.
6 Patolicev Nikolai Semionovici (1908-1989) – membru al par-
tidului din 1928, în 1941-1946 – prim-secretar al comitetului 
regional Celiabinsk al PC(b)U, în 1946-1947 – secretar al CC al 
PC(b)U, şeful Direcţiei CC al PC(b)U pentru verifi carea orga-
nelor de partid, în 1947 – secretar al CC al PC(b)U al Ucrainei, 
din decembrie  1947 – secretar al comitetului regional Rostov 
al PC(b)U, în  1950-1956 – prim-secretar al CC al PC(b) al 
Bielorusiei. Până la pensionarea în 1985 – vice, apoi prim-vice-
ministru al afacerilor externe al URSS, ministru al comerţului 
extern al URSS.
7 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 117. Д. 610. Л. 36.
8 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 116. Д. 264. Л. 64.
9 Miterev Gheorghi Andreevici (1900-1977) – membru al parti-
dului din 1928, în 1939 – ministrul ocrotirii sănătăţii al RSFSR, 
în 1939-1947 – comisarul norodnic (ministrul) ocrotirii sănă-
tăţii al URSS, demis din funcţie în legătură cu „dosarul profe-
sorilor Kliuieva şi Roskin”, din  1947 – directorul unui institut 
de cercetări ştiinţifi ce, în 1954-1971 – preşedintele comitetului 
executiv al Societăţii „Crucea Roşie” şi al Societăţii „Semiluna 
Roşie” ale URSS.
10 Voroşilov Kliment Efremovici (1881–1969) – membru al 
partidului din 1903, membru al Biroului Politic (Prezidiului) 
CC al PC(b)U–CC al PCUS în 1926-1960, în 1925-1940 – co-

care patrona Ministerul ocrotirii sănătăţii, că inves-
tigaţia specială a RSS Moldoveneşti a descoperit în 
multe raioane ale republicii multe mii de copii afl aţi 
„în diferite stadii de extenuare (distrofi e)”. În total, 
în RSSM, conform datelor aproximative, erau 30 de 
mii de copii de vârstă preşcolară şi 240 de mii de 
copii de vârstă şcolară „care aveau nevoie de ajutor 
material imediat”. Ministrul propunea să fi e orga-
nizate de urgenţă în Moldova „ospătării speciale de 
alimentare intensă pentru copii şi astfel să fi e salvaţi 
copiii de moarte”11.

Diversele comunicări ale MSS şi ale funcţiona-
rilor de partid refl ectau doar într-o anumită măsură 
dimensiunile tragediei care demarase în Moldova. 
La fel ca şi în toată ţara, după război recoltele de 
cereale în Moldova s-au micşorat brusc. În 1946 ele 
erau de 2,5 ori mai mici decât în 1945 şi de cinci 
ori mai mici decât în 194012. Din cele 963 de mii de 
tone obţinute în Moldova în 1945, au fost sechestra-
te 252 mii de tone în vederea colectărilor de grâu la 
stat. Astfel, în republică au rămas 710 mii de tone. 
Acestea nu erau sufi ciente şi de aceea deja la sfâr-
şitul anului 1945 – prima jumătate a anului 1946 
a fost înregistrată foametea şi uciderea în masă a 
vitelor. În 1946 recolta a constituit doar 365 de mii 
de tone13. Aceasta însemna următoarele: chiar dacă 
toate cerealele recoltate aveau să rămână în Mol-
dova, republica urma să fi e cuprinsă de foamete în 
masă. Cu toate acestea, în 1946 statul şi-a înaintat 
din nou pretenţiile la o parte din recoltă. Mai întâi, 
la rugămintea autorităţilor republicane planul de co-
lectare a grâului a fost redus până la 165 de mii de 
tone14, dar şi acesta era, desigur, irealizabil. De ace-
ea deja la 19 august Sovietul Miniştrilor al URSS a 
redus planul până la 72 de mii de tone15. Formal, era 
o reducere considerabilă. Dar, ţinând cont de faptul 
că în realitate republica în general nu putea înde-
plini planul de livrări şi avea ea însăşi nevoie acută 
de ajutoare substanţiale, această decizie doar agrava 
catastrofa.

Colectările pe timpul foametei se desfăşurau în 
condiţii extreme. Grâul era sechestrat de la ţărani 
prin intermediul unor măsuri de constrângere crun-

misarul norodnic pentru afaceri militare şi maritime (comisarul 
poporului al apărării) al URSS, în 1940-1953 – vicepreşedintele 
SCP (SM) al URSS, în 1953-1960 – preşedintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al URSS, în 1960-1969 – membru al Prezi-
diului Sovietului Suprem al URSS.
11 Государственный Архив Российской Федерации (în con-
tinuare: ГАРФ). Ф. Р-8009. Оп. 32. Д. 295.
12 Бомешко Б.Г. Засуха и голод в Молдавии. 1946-1947 гг. 
Кишинев, 1990. С. 16-17.
13 Голод в Молдове (1946-1947). Сборник документов. 
Кишинев, «Штиинца» 1993. С. 6-7.
14 Ibidem. С. 205-210.
15 Ibidem. С. 237, 239.
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te. CC al PC(b)M cerea îndeplinirea necondiţionată 
a planurilor16. Percheziţiile, arestările ţăranilor, in-
tentarea a mii de dosare penale contra „datornicilor 
inveteraţi” erau fenomene obişnuite. Pentru îndepli-
nirea planului, de la masa de bază a ţăranilor era luat 
ultimul grăunte. Doar o oarecare uşurare a poverilor 
livrărilor obligatorii de grâu a constituit hotărârea 
de a aloca o parte mică a grâului colectat în republi-
că în calitate de ajutor Moldovei. Această decizie a 
fost luată de guvernul unional prin aceeaşi hotărâre 
din 19 august, care reducea dimensiunile livrărilor 
obligatorii. În total, în calitate de ajutor erau oferite 
pe datorie 24 de mii de tone de grâu alimentar, care 
trebuia restituit în anii 1947-1948.  Pentru compara-
ţie, putem spune că până la 5 octombrie 1946 au fost 
predate la stat 43,6 de mii de tone17.

Ajutorul alimentar era insufi cient şi se distribu-
ia, de obicei, inefi cient şi cu abuzuri. În total, po-
trivit datelor din 1 decembrie 1946, populaţiei nu 
i-au fost date 4 147 tone din 24 de mii cât constituia 
împrumutul18. Situaţia mai era agravată şi de faptul 
că în octombrie 1946 eu fost reduse drastic contin-
gentele de populaţie care primeau alimente contra 
cartele. Aceasta s-a întâmplat ca rezultat al unei se-
rii de hotărâri ale guvernului central cu privire la 
economisirea grâului în legătură cu recoltele mici. 
Dacă în septembrie în Moldova erau asiguraţi cu ra-
ţii alimentare 491 601 persoane, apoi în octombrie 
acestea erau doar 343 930, adică cu 147 671 de per-
soane mai puţin. Au fost privaţi de susţinerea statu-
lui atât locuitorii oraşelor, cât şi ţăranii. De exemplu, 
în judeţul Bălţi au fost lipsiţi de raţii 345 de căruţaşi 
care transportau laptele şi care lucrau la întreprin-
deri de stat, dar erau ţărani-individualişti. În urma 
reducerii aprovizionării cu raţii în republică, doar în 
octombrie, au fost economisite 696 de tone de grâu. 
Campania respectivă era, de obicei, însoţită de re-
presalii contra demnitarilor, care se făceau vinovaţi 
de abuzuri sau de fermitate insufi cientă. Pentru furt 
de cartele au fost traşi la răspundere judiciară 62 de 
persoane19. În octombrie s-au redus şi fondurile de 
grâu alocat pentru comerţ (de la 5 mii la 900 de tone 
pe lună). Conform calculelor efectuate de organe-
le republicane, până la începutul anului 1947 doar 

16 Vezi, de exemplu, hotărârile CC al PC(b)M «О ходе 
хлебозаготовок в Атакском районе Сорокского уезда» din  
17 august  1946  (Arhiva Organizaţiilor Social-Politice din Re-
publica Moldova, în continuare: AOSPRM). F. 51. Inv. 4. D. 
22. Fol. 186-187), «О мерах по ликвидации отставания в 
выполнении плана хлебозаготовок» din 27 septembrie  1946  
(AOSPRM. F. 51. Inv. 4. D. 24. Fol. 73) ş.a.
17 Голод в Молдове (1946-1947). Сборник документов. 
Кишинев, «Штиинца» 1993. С. 237, 263.
18 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 49. Д. 2062. Л. 3.
19  ГАСПИ. Ф. 573. Оп. 1. Д. 14. Л. 94.

24,3% din populaţia rurală putea trăi până la noua 
recoltă fără ajutorul venit de la stat20.

În februarie 1947 conducătorii Moldovei au 
mai întreprins o tentativă de a reduce planurile de 
stat de colectări, de data aceasta la carne. La 13 
februarie preşedintele Sovietului Miniştrilor al 
RSSM G.I. Rud şi primul secretar al CC, N.G. Co-
val, i-au trimis o scrisoare lui Stalin. Ei îi comu-
nicau: „În anii 1945-1946 teritoriul RSS Moldove-
neşti a fost afectat de o secetă mare. În consecinţă, 
colhozurile, gospodăriile colhoznicilor, mai ales 
gospodăriile ţărăneşti individuale din raioanele de 
pe malul drept al Nistrului s-au pomenit într-o situ-
aţie economică extrem de grea. Efectivul de vite în 
gospodăriile ţărăneşti, se comunica în scrisoare, s-a 
redus de la 55 la 40%. Ca rezultat, din 378 de mii de 
gospodării individuale, supuse livrărilor obligatorii 
de carne, 69% nu aveau vaci, iar 71% – oi. 80% din 
aceste gospodării (300 de mii), afi rmau conducătorii 
Moldovei, „sunt sărăcite şi primesc ajutor alimentar 
de la stat”. În această ordine de idei, Rud şi Coval 
rugau să fi e eliberate în 1947 de obligaţiile de a livra 
carne şi ouă gospodăriile ţărăneşti din raioanele de 
pe malul drept care primeau ajutor alimentar de la 
stat, şi mai rugau ca acestora să le fi e redus planul 
de livrare a laptelui şi a brânzei. Ei solicitau, cores-
punzător, să fi e reduse planurile de colectare a cărnii 
cu 7,55 mii de tone, a ouălor – cu 11 milioane de 
bucăţi, a laptelui – cu 7,3 mii de tone şi a brânzei 
– cu 135 de tone. Pe lângă acestea, în scrisoare era 
exprimată rugămintea de a le anula colhozurilor şi 
gospodăriilor colhoznicilor toate datoriile de livrări 
(3 mii de tone de carne, 700 de tone de lapte, 100 de 
mii de ouă), existente la 1 ianuarie 1947 şi de a scu-
ti colhozurile de livrarea produselor pentru vitele 
primete de ele în anii 1944-1945 pentru completarea 
fermelor din sectorul zootehnic21.

În urma unei prelucrări îndelungate în departa-
mentele centrale, la 17 iunie 1947 a fost adoptată o 
hotărâre a Sovietului Miniştrilor al URSS prin care 
erau doar parţial satisfăcute rugăminţile conducă-
torilor Moldovei. Planurile de livrări obligatorii de 
carne au fost reduse cu 6 mii de tone, de lapte – cu  
7,5 mii de tone, de ouă  – cu  9 milioane de bucăţi, 
de brânză – cu 150 de tone. N-au fost anulate pe 
deplin nici datoriile de livrări ale colhozurilor – 2 
mii de tone de carne, 356 de tone de lapte şi 3 mii de 
ouă. Rugămintea de a scuti colhozurile de predarea 
produselor pentru vite a fost satisfăcută pe deplin22.

Dar nici eliberarea completă a ţăranilor moldo-
veni de povara livrărilor la stat nu mai putea deja 
20 Царанов В.И. Очерки социально-экономического 
развития Молдовы (1940-1960 гг.). Кишинев, 2002. С. 149-
150.
21 АПРФ. Ф. 3. Оп. 61. Д. 225. Л. 22-23.
22 АПРФ. Ф. 3. Оп. 61. Д. 225. Л. 29.
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salva situaţia. Catastrofa era iminentă. În decem-
brie 1946, conform datelor CC al PC(b)M, numă-
rul bolnavilor de distrofi e ajunsese la 43 de mii de 
persoane23. Cea mai periculoasă situaţie se crease 
în judeţele Cahul, Bender şi Chişinău. După cum îi 
raporta la 20 decembrie 1946 secretarul comitetului 
judeţean de partid Bender lui N.G. Coval, primul 
secretar al CC al PC(b)M, la 1 decembrie erau 10 
mii de bolnavi de distrofi e, iar peste o săptămână 
– 13 mii. „În prezent mortalitatea a crescut consi-
derabil, sunt descoperite multe cadavre pe câmpuri, 
oamenii mor în timp ce se deplasează dintr-o loca-
litate în alta… Există multe cazuri de abandonare a 
copiilor. Spitalele din tot judeţul sunt arhipline de 
bolnavi de distrofi e”, se spunea în memoriu24.

La 25 ianuarie 1947 numărul bolnavilor din 
republică, după cum comunica N.G. Coval într-o 
scrisoare adresată secretarului CC al PC(b)U N.S. 
Patolicev, era deja de peste 177 de mii25, iar la  20 
martie – 238,9 de mii26.  Mortalitatea în republică, 
conform rapoartelor ofi ciilor stării civile raionale şi 
orăşeneşti, era în iulie-noiembrie 1946 în medie de 
5,5 mii pe lună, în decembrie înregistra 9 650, în 
ianuarie 1947 – 19 133, în februarie – 23 791, în  
martie – 25 953 de cazuri27.

Din cauza lipsei de alimente oamenii disperaţi 
mâncau tot ce le cădea sub mână. Într-un memo-
riu strict secret din 27 februarie 1947, bunăoară, 
era astfel evaluată situaţia din raioanele Congaz şi 
Ceadâr-Lunga: „Situaţia generală în aceste raioane 
poate fi  califi cată ca o calamitate a poporului – foa-
mete în masă...  În legătură cu lipsa ajutorului ali-
mentar şi medical acordat la timp populaţiei, dina-
mica mortalităţii cauzate de distrofi e nu scade, iar 
cel mai mare procent de mortalitate îi revine părţii 
sărace a populaţiei de sex preponderent masculin cu 
vârste cuprinse între 20 şi 45 de ani... În legătură cu 
insufi cienţa acută a produselor alimentare şi cu nor-
ma mică de ajutor alimentar primit populaţia adaugă 
în mâncare diferite adaosuri practic necomestibile 
ceea ce cauza diferite boli. Investigaţiile efectuate 
au stabilit că populaţia se afl ă într-o situaţie materi-
ală extrem de grea”28. 

Anume foametea a cauzat apariţia în Moldova 
a acestui fenomen monstruos  – canibalismul, ates-
tat într-un şir de documente ofi ciale strict secrete. 
Într-un document al Direcţiei pentru verifi carea 
organelor de partid din 15 februarie 1947, adresat 
23 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 117. Д. 690. Л. 3.
24 AOSPRM. F. 51. Inv. 4. D. 48. F. 18-20.
25 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 220. Л. 67.
26  Голод в Молдове. С. 617.
27 Голод в Молдове. С. 9.
28 АМНБ РМ. Дело со спецсообщениями, возвращенными 
из ЦК КП(б)М за 1947 г. Кор. 4. Т. 3. Л. 154,    156, 160-162, 
180. 

secretarului CC al PC(b)U Patolicev, se conţinea o 
informaţie despre 32 de cazuri de canibalism în ju-
deţele Bender, Cahul şi Chişinău (16 – în judeţul 
Cahul). În realitate însă aceste cazuri erau mult mai 
numeroase, fapt confi rmat în documentul respectiv. 
În satul găgăuz Baurci, în noaptea dinspre 7 spre 
8 februarie au fost comise 4 omoruri: „Mâncarea 
cadavrelor umane a căpătat un caracter de masă”, 
se spunea în document. Şi, mai departe: „În acelaşi 
sat, la o razie din curte în curte au fost descoperite 
72 de cadavre neînhumate. Majoritatea cadavrelor 
umane sunt ascunse în depozite, beciuri, poduri, în 
troiene de zăpadă. Se văd tăieturi pentru retezarea 
cărnii folosite ca hrană”29. În februarie-aprilie 1947, 
conform datelor incomplete, de la MSS al RSSM 
au fost trimise conducerii de partid a republicii cel 
puţin 20 de comunicate speciale cu fapte concrete 
de răspândire a canibalismului30.

În martie 1947, conform datelor incomplete, la 
MSS al RSSM au parvenit 673 de comunicări des-
pre situaţia extrem de gravă a oamenilor, despre 
foamete şi mortalitate31:

„...O foamete de necrezut. Foarte mulţi sunt 
bolnavi de distrofi e, se umfl ă, se înnegresc şi mor. 
În luna ianuarie în satul nostru au murit 150 de oa-
meni, aceeaşi situaţie este şi în alte raioane.. ” (rai-
onul Glodeni).

„...La noi s-a deschis un spital pentru 100 de 
persoane, acolo primesc oameni bolnavi, umfl aţi, 
există şi un punct de alimentare pentru 200 de oa-
meni, la care o dată pe zi oamenii sunt hrăniţi cu 
mâncare fi erbinte, mai ales sărăcimea are susţine-
re...” (raionul Cahul).

„... Viaţa în Moldova este foarte grea, foametea 
e mare, oamenii mor cu pachetele, se închid de tot 
casele, oamenii cad pe unde merg...” (oraşul Ca-
hul).

„... La noi multă lume moare de foame, n-are 
29 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 122. Д. 220. Л. 69-70.
30 АМНБ РМ. Дела со спецсообщениями, возвращенными 
из ЦК КП(б)М за 1947 г. Спецсообщения МГБ МССР от 4, 
5, 10, 15, 19, 20, 21 февраля, 5, 8, 15, 17, 18 марта, 8 апреля 
1947 г. Кор. 3. Т. 1. Л. 16-18; Кор. 4. Т. 1. Л. 48, 49; Т. 3. Л. 
80, 81, 107, 108, 121-124, 142, 160, 161; Т. 4. Л. 20-22, 35-38, 
47-51, 57, 58, 61, 86, 87; Ф. 2. Оп. 40. Кор. 3. Д. 1. Л. 145. 
Autorul a avut ocazia să discute cu unul dintre foştii lucrători ai 
Biroului CC al PC(b) al Moldovei, care, vorbind despre diferite 
evenimente ale acelei perioade, a pomenit între altele şi despre 
un caz de descoperire de către organele securităţii de stat ale 
republicii  a unei bande de infractori penali, care activau la unul 
dintre cimitirele oraşului Chişinău. Membrii bandei îi urmăreau 
pe unii vizitatori, îi omorau, iar din carnea lor preparau pârjoale 
pe care le vindeau la piaţa centrală din Chişinău. În timpul ope-
raţiunii de reţinere a bandei a fost descoperit un subsol utilizat 
pentru secţionarea cadavrelor.
31  АМНБ РМ. Дела со спецсообщениями, возвращенными 
из ЦК КП(б)М за 1947 г. Т. 4. Л. 88-93. Спецсообщение от 
9 апреля 1947 г.
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cine nici măcar să sape mormântul. Cei care mai 
sunt încă vii abia se ţin pe picioare. Mor mai ales 
multe femei şi copii...” (raionul Glodeni).

„... Oamenii mănâncă pisici, câini şi tot ce se 
nimereşte” (oraşul Soroca).

„...E foamete mare aici, la noi, mulţi mor de foa-
me. Mor cei bătrâni şi cei tineri” (raionul Soroca).

Treptat la Moscova parveneau semnale tot mai 
numeroase despre situaţia catastrofală a Moldovei. 
La 19 decembrie 1946, ministrul afacerilor inter-
ne al RSSM F.I.Tutuşkin i-a expediat ministrului 
afacerilor interne al URSS S.N.Kruglov o notă, care 
peste şase zile i-a fost transmisă lui Stalin. El scria 
în această notă:

„Situaţia alimentară a populaţiei Republicii mol-
doveneşti la ziua de azi este extrem de grea, mai ales 
a populaţiei ţărăneşti din judeţele Chişinău, Bender, 
Cahul şi parţial Orhei şi Bălţi. Dacă în timpul cel 
mai apropiat nu-i va fi  acordat ajutorul alimentar co-
respunzător populaţiei, în primul rând judeţelor in-
dicate mai sus, situaţia va deveni catastrofală. La 10 
decembrie a.c., printre populaţia ţărănească erau 30 
443 de distrofi ci, inclusiv copii – 18 570, pe judeţe: 
Chişinău – 13 717, Bender – 9 301, Cahul – 6 755, 
Orhei – 920 şi Bălţi – 50 de persoane. La fel, e un 
număr mare de bolnavi de edem deproteinizat cau-
zat de subnutriţie. Investigarea localităţilor a stabilit 
că în casele ţărăneşti un număr mare de familii zac 
bolnave de inaniţie, fără să aibă niciun kilogram de 
pâine… Din aceleaşi cauze în ultimul timp a sporit 
brusc mortalitatea populaţiei; oamenii mor în sate, 
pe drumuri şi în oraşe”. În continuare Tutuşkin in-
forma despre creşterea vagabondajului infantil şi a 
numărului copiilor rămaşi fără supraveghere, a stă-
rilor de spirit, a criminalităţii ca o consecinţă a răs-
pândirii foametei32.

Conducătorii republicii Butov, Coval şi Rud, la 
21 decembrie 1946, au adresat o scrisoare lui I. Sta-
lin în care comunicau despre foamete, despre faptul 
că „populaţia multor raioane ale republicii foloseşte 
în alimentaţie surogate de proastă calitate: ghindă, 
şrot, ştiuleţi de porumb măcinaţi, rădăcini de plan-
te, tulpini de papară măcinate, cadavre de animale 
pierite etc.”. În scrisoare se spunea şi despre „frec-
ventele cazuri de mortalitate a ţăranilor de foame”. 
Potrivit estimărilor conducătorilor moldoveni, „de 
ajutor alimentar imediat aveau nevoie 692 de mii 
de oameni”. În legătură cu aceasta în notă era ex-
primată solicitarea de a se acorda ajutor alimentar 
şi cu seminţe33. 

În ianuarie 1947, secretarul CC al PC(b)U A.A. 
Kuzneţov a primit o scrisoare de la procurorul ge-
neral al URSS K.P. Gorşenin, în care se comunica 
despre cazurile de canibalism care au avut loc în 
32 ГАРФ. Ф. Р-9401. Оп. 2. Д. 139. Л. 545-554.
33 Голод в Молдове. С. 347-348.

judeţul Cahul al RSS Moldoveneşti şi ale căror vic-
time au devenit o fetiţă de şase luni şi un băieţel 
de opt ani34. În baza acestei informaţii, Secretariatul 
CC al PC(b)U a adoptat la 4 februarie 1947 hotărâ-
rea de a delega în ajutorul CC al PC(b) al Moldovei 
pe termen de două luni un grup de lucrători ai CC 
al PC(b)U35.

Întrucât catastrofa din Moldova căpăta proporţii 
imense, autorităţile centrale au decis să întreprindă 
măcar unele măsuri. Printr-o dispoziţie a Sovietului 
Miniştrilor al URSS din 18 decembrie 1946, repu-
blicii i-au fost alocate pentru alimentaţia bolnavilor 
de distrofi e 15 tone de carne, 6 tone de grăsimi ani-
male, 5 tone de zahăr, 12 tone de crupe şi de grâu, 
fi ind prevăzute câte 600 de grame de pâine pe zi 
pentru fi ecare bolnav. Însă aceste alimente au fost 
distribuite din contul economisirii fondurilor aloca-
te Moldovei în trimestrul patru, adică, de fapt, era 
vorba de restituirea pentru republică a unei părţi din 
alimentele pe care nu le-a primit anterior. 

La 29 decembrie 1946 a fost adoptată o hotărâre 
a Sovietului Miniştrilor al URSS cu privire la alo-
carea unei noi tranşe de ajutor alimentar pentru col-
hozuri şi ţărani – 1,5 milioane de puduri câte 300 de 
mii în decursul a cinci luni cu începere din ianuarie. 
În afară de aceasta, cu începere din ianuarie 1947 
era majorat cu 30 de mii de persoane contingentul 
rural al celor care urmau să primească raţia de pâi-
ne, erau alocate resurse şi pentru o masă destinată la 
100 de mii de persoane din „populaţia cu necesitate 
acută” prin intermediul punctelor de alimentare36.

Din cauza reţinerii trimiterii produselor de că-
tre departamentele centrale, organizarea punctelor 
de alimentare a început la jumătatea lunii ianuarie. 
Potrivit datelor ofi ciale, la 20 februarie punctele de 
alimentare cuprindeau peste 122 de mii de persoa-
ne37. La punctele de alimentare erau înregistraţi lo-
cuitorii republicii recunoscuţi drept foarte istoviţi. 
Ca adaos la cele 200 g de pâine pe zi care le erau 
date din contul împrumutului alimentar, ei trebuiau 
să primească la aceste puncte câte 33 g de carne, 8,5 
g de zahăr şi 25 g de crupe pe zi. În realitate însă 
punctele nu primeau uneori câteva zile la rând nici 
măcar aceste produse. 

În majoritatea cazurilor, punctele de alimentare 
reprezentau un tablou îngrozitor. De exemplu, în sa-
tul Gaidar, raionul Ceadâr-Lunga, 347 de persoane 
primeau hrană la punctul de alimentare. După cum a 
arătat un control efectuat în februarie 1947, „distri-
buirea se desfăşoară pe liste, ca urmare, unele per-
soane primesc pâinea în locul rudelor şi o mănâncă 
pe loc, de aceea sunt dese scandalurile. E îmbulzea-

34 РГАСПИ. Ф.17. Оп. 117. Д. 694. Л. 3.
35  РГАСПИ. Ф.17. Оп. 117. Д. 694. Л. 1.
36 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 49. Д. 2062. Л. 4-5.
37 Голод в Молдове. С. 468.
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lă, oamenii mănâncă în camera de distribuire, deoa-
rece în ospătărie ferestrele sunt fără sticle. Lipseşte 
sarea şi ceapa… Încăperea este murdară. Pentru a 
face focul, oamenii strică gardurile şi taie copacii 
din sat”38.

Prin hotărârea Sovietului Miniştrilor al URSS 
din 25 ianuarie 1947 „Cu privire la organizarea tra-
tamentului bolnavilor de distrofi e în RSS Moldo-
venească” republicii i se alocau produse alimentare 
pentru plasarea suplimentară a 20 de mii de paturi 
provizorii pentru spitalizarea bolnavilor de distro-
fi e, inclusiv 8 mii de paturi pentru bolnavii patronaţi 
la domiciliu, ei fi ind asiguraţi cu ajutor medical am-
bulatoriu şi alimentaţie pe lângă instituţiile medici-
nale. În acest scop erau alocate fonduri de mobilă, 
untură de peşte şi medicamente, precum şi preparate 
din vitamine. Ministerului comerţului al URSS i se 
dădea însărcinarea de a aloca lunar, până la 1 iulie 
1947, la dispoziţia Sovietului Miniştrilor al RSSM, 
pentru alimentaţia bolnavilor de distrofi e 44 de tone 
de carne, 12 tone de grăsimi, 10 tone de zahăr, 44 de 
tone de crupe şi grâu, astfel ca să revină câte 600 de 
grame pe zi la o persoană39.

La jumătatea lunii februarie erau spitalizaţi 
22,2 mii din numărul total de 209 mii de persoa-
ne considerate bolnave de distrofi e. Majoritatea lor 
(17,2 mii) erau spitalizaţi în barăci provizorii. Ex-
tinderea spitalizării era împiedicată atât de lipsa de 
produse şi de inventar, cât şi de lipsa personalului 
medical. În 570 de barăci lucrau doar 212 medici40. 
Bolnavilor spitalizaţi le revenea o normă mai mare 
de alimente decât celor epuizaţi înscrişi la punctele 
alimentare, şi anume: 600 g de pâine pe zi, 73-75 g 
de carne, 50 g de crupe, 20 g de unt, 16-17 g de za-
hăr, 16-17 g de făină. În practică însă aceste norme 
deseori nu erau respectate şi bolnavii se întâmpla 
să nu primească niciun fel de alimente câteva zile 
la rând. Condiţiile de la punctele de spitalizare erau 
îngrozitoare. După cum a arătat controlul punctului 
din satul Gaidar, raionul Ceadâr-Lunga, efectuat în 
februarie 1947, cei 210 de bolnavi spitalizaţi (inclu-
siv 112 copii de până la 14 ani) erau plasaţi în 10 
case. „Bolnavii de distrofi e zac în lenjerie proprie 
între 4 şi 8 persoane pe un pat. La 13 februarie 1947 
a fost primită o parte de lenjerie nouă, dar în legă-
tură cu păduchii şi cu lipsa băii ea nu este folosită. 
În încăperi e murdărie, aerul e închis, de bolnavi 
îngrijesc infi rmierele (distrofi ce). Lipsesc oalele 
de noapte, bolnavii excretează în paturi”. Cu toate 
acestea, în sat 70-80 de persoane aşteptau să le vină 
rândul la spitalizare, dar punctul nu-i putea interna 

38 АМНБ РМ. Дело со спецсообщениями, возвращенными 
из ЦК КП(б)М за 1947 г. Т. 3. Л. 175.
39 АПРФ. Ф. 3. Оп. 61. Д. 225. Л. 19-20.
40 Голод в Молдове. С. 467-468.

din cauza lipsei de resurse41. Conform rapoartelor 
Ministerului ocrotirii sănătăţii al URSS, la 25 mar-
tie 1947 erau spitalizate 66 659 de persoane bolnave 
de distrofi e. În republică au sosit 99 de medici şi 
216 lucrători din personalul medicinal mediu de la 
Moscova, precum şi 44 de medici de la Kiev42.

La 11 februarie 1947, guvernul unional a majo-
rat contingentul de populaţie rurală, aprovizionată 
cu pâine, cu 20 de mii de persoane. 10 mii de per-
soane angajate în câmpul muncii erau aprovizionate 
conform normei de 200 g de pâine pe zi, 10 mii de 
membri ai familiilor inapţi de muncă urmau să pri-
mească 100 g de pâine43.

Este evident că toate ajutoarele acestea nu puteau 
schimba situaţia. Puţinele alimente erau distribuite 
doar unei părţi neînsemnate a populaţiei. Potrivit 
calculelor optimiste ale autorităţilor republicane, în 
februarie 1947 din 2,1 milioane de locuitori ai sate-
lor aveau nevoie de pâine 70,5% (1,47 milioane de 
persoane), primeau însă – 4 kg de grăunţe pe lună de 
persoană (normă absolut insufi cientă), doar 58,6% 
din populaţie44. În aceste condiţii punctele de ali-
mentare şi puţinele barăci pentru distrofi ci constitu-
iau doar un ajutor neînsemnat. Chiar şi acest ajutor 
însă era prost distribuit şi nu ajungea în întregime 
la cei care aveau nevoie de el. Organele MSS au în-
registrat numeroase cazuri de delapidări şi abuzuri 
la distribuirea  împrumutului alimentar45. În afa-
ră de aceasta, după cum se menţiona într-unul din 
memoriile informative ale MSS în februarie 1947, 
„populaţia satelor cu un număr mare de distrofi ci şi 
mortalitate ridicată, ca urmare a lipsei de animale 
de tracţiune, nu este în stare să transporte împrumu-
tul alimentar de la punctele de colectare a cerealelor 
(Заготзерно)46.

În legătură cu răspândirea în continuare a foa-
metei, la sfârşitul lunii februarie a anului 1947 în 
republică a sosit un grup de demnitari de la Mos-
cova în frunte cu vicepreşedintele SM al URSS 
A.N. Kosîghin47, care la 10 februarie avusese o au-

41 АМНБ РМ. Дело со спецсообщениями, возвращенными 
из ЦК КП(б)М за 1947 г. Т. 3. Л. 170.
42 ГА РФ. Ф. Р-8009. Оп. 32. Д. 404. Л. 45.
43 Голод в Молдове. С. 448.
44 Голод в Молдове. С. 461.
45 De văzut în acest sens comunicatul special al MSS МГБ «О 
недочетах в борьбе с дистрофией» от 20 февраля 1947 г. 
(АМНБ РМ. Дело со спецсообщениями, возвращенными из 
ЦК КП(б)М за 1947 г. Т. 1. Л. 16-25).
46 АМНБ РМ. Дело со спецсообщениями, возвращенными 
из ЦК КП(б)М за 1947 г. Т. 3. Л. 166.
47 Vezi Бомешко Б.Г. Засуха и голод в Молдавии. С. 44, 45.
Kosîghin Aleksei Nikolaevici (1904-1980) – membru al par-
tidului din 1927, membru al Biroului Politic (Prezidiul) CC al 
PC(b)U–PCUS în 1948-1952 şi în 1960-1980. În 1940-1953 
vicepreşedinte al SCN(Sovietului Miniştrilor) al URSS, con-
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dienţă la Stalin48, şi nu este exclus că în cadrul acelei 
audienţe să se fi  vorbit şi despre situaţia din Moldo-
va. La 24 şi 27 februarie au avut loc două şedinţe ale 
Biroului CC al PC(b) al Moldovei, la care condu-
cătorii Moldovei au fost supuşi unei critici drastice 
pentru pasivitate în combaterea foametei49. La 25 
februarie Kosîghin a trimis de la Chişinău pe cana-
lele de comunicaţie guvernamentală o telefonogra-
mă lui Stalin şi Molotov. Între altele, Kosîghin co-
munica: „Examinarea chestiunilor legate de situaţia 
alimentară grea în RSS Moldovenească arată că CC 
al PC(b) al Moldovei şi Sovietul Miniştrilor au or-
ganizat slab munca de realizare a deciziei guvernu-
lui unional de a acorda ajutor cu produse alimentare 
populaţiei RSS Moldoveneşti şi că organizaţiile de 
partid şi cele sovietice s-au încadrat în această acti-
vitate cu o întârziere mare... Până în decembrie a.c. 
distribuirea împrumutului alimentar era efectuată 
incorect: toţi ţăranii primeau un împrumut alimentar 
identic – exista egalitarismul nejustifi cat… Hotărâ-
rea Sovietului Miniştrilor al URSS din 3 februarie 
a.c. este îndeplinită nesatisfăcător (este vorba de 
alocarea unui împrumut de seminţe pentru semănat 
– n.a.). Din cele  40 500 de tone de seminţe de cere-
ale alocate au fost trimise până la 25 februarie circa 
11 000 de tone, dar au ajuns în republică doar 1 500 
de tone, în timp ce în Moldova se desprimăvărează, 
drumurile se desfundă, într-un şir de raioane de la 
15 martie trebuie să înceapă semănatul. La fel, n-au 
fost îndeplinite Hotărârile guvernului unional cu pri-
vire la aducerea în Moldova a 30 000 de tone de fân, 
fi ind aduse doar 8 000 de tone. Ca rezultat al lipsei 
furajelor au fost ucise multe vite şi mulţi cai. În re-
publică numărul bolnavilor de distrofi e continuă să 
crească. Îmbolnăvirile de distrofi e sunt înregistra-
te în toate judeţele şi raioanele. S-a creat o situaţie 
destul de gravă în raioanele sudice (judeţul Cahul).” 
Atribuindu-le organelor republicane responsabi-
litatea pentru situaţia grea din Moldova, Kosîghin 
solicita să fi e aprobate „măsuri pentru acordare de 
ajutor neîntârziat RSS Moldoveneşti”50. 

Deja peste o zi, la 27 februarie, a fost aproba-
tă Hotărârea Sovietului Miniştrilor al URSS nr. 
356 „Cu privire la acţiunile suplimentare de aju-
torare neîntârziată a RSS Moldoveneşti”, în care 
propunerile lui Kosîghin au fost adoptate cu unele 
comitent în 1948 ministrul fi nanţelor al URSS, în 1948-1953 
ministrul industriei uşoare al URSS. Din martie 1953 până la 
pensionarea în 1980 – ministrul industriei uşoare şi alimentare 
al URSS, ministrul mărfurilor industriale de larg consum, pre-
şedintele Comitetului de stat pentru planifi care al URSS, prim-
vicepreşedintele, preşedintele Sovietului Miniştrilor al URSS.
48 На приеме у Сталина. Тетради (журналы) записей 
лиц, принятых И.В. Сталиным (1924-1953 гг.). М., 2008. 
С. 481.
49 Голод в Молдове. С. 498-512.
50 ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 50. Д. 2965. Л. 23-26.

corectări51. Conform acestei hotărâri, colhozurilor 
şi gospodăriilor ţărăneşti din Moldova li se aloca 
pentru martie, aprilie şi mai un împrumut alimentar 
suplimentar de 6 mii de tone în părţi egale (Kos-
îghin ceruse 8 mii de tone). Se permitea organizarea 
suplimentară a punctelor de alimentare pentru 100 
de mii de persoane, extinzând prestarea serviciilor 
de alimentare a populaţiei care avea nevoie de ea 
până la 200 de mii de persoane; sporirea număru-
lui de paturi de spital pentru internarea celor grav 
bolnavi de distrofi e cu 20 de mii, astfel ca numărul 
total al paturilor să ajungă până la 40 de mii; deschi-
derea suplimentară a caselor de copii pentru 10 mii 
de copii rămaşi fără părinţi, astfel ca numărul total 
al locurilor în casele de copii să ajungă până la 22 
de mii. Aceste paragrafe ale hotărârii coincideau în 
totalitate cu propunerile lui Kosîghin. 

Cu unele reduceri (la făină: 2 mii de tone în loc 
de 2,5 de mii de tone), au fost satisfăcute şi solicită-
rile lui Kosîghin de alocare a produselor alimentare 
pentru bolnavii de distrofi e, punctele de alimenta-
re şi casele de copii. Republicii îi mai erau alocate 
combustibil şi resurse fi nanciare. Avea o mare im-
portanţă şi includerea în hotărâre a unui paragraf cu 
privire la scutirea până la noua recoltă a ţăranilor 
de uiumul pentru măcinatul grăunţelor primite ca 
împrumut alimentar. Referitor la această scutire 
conducătorii republicii l-au rugat cu deosebită in-
sistenţă pe Kosîghin în timpul întâlnirii de la  24 fe-
bruarie: „La noi o mare parte a populaţiei primeşte 
împrumut alimentar şi ţăranii primind împrumutul 
în formă de grăunţe nu au posibilitatea de a le măci-
na, deoarece pentru măcinat trebuie să dea un uium 
de 15% … Ţăranii îl consumă (ajutorul alimentar – 
n.a.) în grăunţe, ceea ce este dăunător pentru ei”52. 
Kosîghin a comunicat această informaţie lui Stalin 
şi lui Molotov, menţionând că uiumul a constituit în 
ianuarie 176 de tone, iar în 15 zile ale lui februarie 
40 de tone53.

La 4 martie Kosîghin le-a trimis de la Chişinău 
lui Stalin şi Molotov o telegramă în care comunica: 
„Împreună cu CC al PC(b) al Moldovei şi Sovie-
tul Miniştrilor al RSS Moldoveneşti a fost efectu-
at un control al judeţelor Moldovei în ceea ce pri-
veşte combaterea maladiilor populaţiei în legătură 
cu seceta şi cantitatea insufi cientă de alimente. În 
conformitate cu hotărârea Guvernului noi am luat 
măsurile necesare. Judeţelor şi raioanelor le-au fost 
alocate şi transportate în teritoriu cantităţile posibile 
de alimente şi medicamente. A fost stabilit controlul 
asupra parvenirii la timp şi a consumului alimente-
lor şi a pâinii. 
51 ГАРФ. Постановления Совета Министров СССР за 
февраль 1947 г. Л. 709-710.
52 Голод в Молдове. С. 499.
53  ГАРФ. Ф. 5446. Оп. 50. Д. 2965. Л. 24.
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În sate au fost delegaţi medici şi lucrători me-
dicali din veriga medie atât localnici, cât şi sosiţi 
speciali din alte regiuni ale Uniunii. Este organizat 
ajutorul medical suplimentar. Deopotrivă cu spita-
lizarea celor gravi bolnavi, sunt efectuate vizitele 
medicale la domiciliu de către lucrătorii medicali. 
În toate raioanele republicii au fost trimişi lucrători 
de răspundere din Chişinău şi din centrele judeţene 
pentru a întreprinde măsuri la faţa locului.

Activitatea organizaţiilor de partid şi sovietice 
a fost restructurată, le-a fost brusc sporită responsa-
bilitatea. Toate chestiunile referitoare la ajutorarea 
alimentară a populaţiei sunt rezolvate astfel ca să 
fi e îndeplinit planul semănatului de primăvară. În 
legătură cu aducerea insufi cientă a seminţelor în re-
publică şi desfundarea drumurilor, au fost luate mă-
suri pentru intensifi carea descărcării şi transportarea 
seminţelor pe calea ferată. Pentru transportarea se-
minţelor şi a alimentelor de la staţiile de cale ferată 
la locurile de destinaţie au fost mobilizate automo-
bilele din oraşe. 

În legătură cu insufi cienţa animalelor de tracţiu-
ne la ţărani (au rămas 47,6% din boi şi 58,4% din cai 
la 1 ianuarie 1947 faţă de cei care erau la 1 ianuarie 
1946), este adus numărul necesar de hârleţe pentru 
prelucrarea manuală a solului. Au fost luate măsuri 
pentru intensifi carea aducerii seminţelor de legume, 
avându-se în vedere obţinerea legumelor timpurii şi 
schimbarea plantaţiilor de cartofi  cu legume, deoa-
rece în republică lipsesc seminţele de cartofi . În ul-
timele zile s-a intensifi cat aducerea fânului în repu-
blică, fapt care va da posibilitatea de a pregăti mai 
bine de semănat animalele de tracţiune. Ajutorul ali-
mentar, precum şi împrumutul de seminţe, acordate 
de Guvern, restructurarea efectuată a activităţii CC 
al PC(b) al Moldovei şi a Sovietului Miniştrilor al 
RSS Moldoveneşti, fac posibilă îndreptarea în tim-
pul cel mai apropiat a situaţiei din republică. La 5 
martie revin la Moscova”54.

Această comunicare denotă ce fel de informaţii 
parveneau din Moldova la Moscova în primăvara 
anului 1947. Optimismul exprimat de Kosîghin era, 
desigur, departe de realitate. Foametea continua. 
Dar, cu toate că ajutorul acordat nu era esenţial, o 
mare importanţă avea faptul că liderul Kosîghin, 
dispunând de o anumită autoritate administrativă, 
putea, prin intermediul aparatului său, să controleze 
îndeplinirea deciziilor guvernamentale. 

Conform dispoziţiei date de Kosîghin în martie 
1947, conducătorii departamentelor prezentau ra-
poarte detaliate cu privirea la îndeplinirea hotărârii 
Sovietului Miniştrilor al URSS din 27 februarie55. 
După cum se menţiona într-un memoriu al condu-
cerii Moldovei, pregătit în iunie 1947 şi adresat lui 
54 АПРФ. Ф. 3. Оп. 61. Д. 225. Л. 25-26.
55  ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 50. Д. 2965. Л. 39-51.

Stalin, 300 de mii de gospodării ţărăneşti primeau 
lunar un ajutor alimentar de 475 de mii de puduri, 
185 de mii de persoane deserveau punctele de ali-
mentare, 48 de mii de persoane grav bolnave de 
distrofi e, au fost spitalizate56. Totodată, distribuirea 
împrumuturilor alimentare şi organizarea punctelor 
de alimentare erau deseori efectuate cu mari încăl-
cări. După cum arătau controalele, erau tipice cazu-
rile de aducere cu întârziere a alimentelor, de furturi 
şi delapidări. În unele soviete săteşti punctele de 
alimentare erau situate la distanţe considerabile (de 
până la 10 km) de locul de trai al ţăranilor arondaţi 
acestora57.

Una dintre metodele de diminuare a tensiunii 
în republică, la fel ca şi în perioada antebelică, era 
recrutarea organizată a forţei de muncă la lucru în 
diferite ramuri ale economiei naţionale în alte regi-
uni ale ţării. În 1946-1947 în republică au fost mobi-
lizaţi şi trimişi la diferite întreprinderi şi şantiere din 
alte regiuni ale URSS (mai ales în Donbass) peste 
40 de mii de persoane58. Cu toate că acei recrutaţi 
la muncă s-au pomenit în condiţii extrem de grele, 
reducerea populaţiei republicii era considerată un 
factor de diminuare a foametei.

Şi totuşi, ajutorul acordat şi măsurile întreprin-
se s-au dovedit a fi  insufi ciente. Oamenii nu se bi-
zuiau pe stat şi se străduiau să se salveze singuri. 
La începutul lunii mai 1947, ministrul securităţii de 
stat al republicii informa conducerea Biroului CC al 
PC(b)U pentru Moldova că „a crescut brusc fl uxul 
de locuitori ai Moldovei care încearcă să ajungă cu 
trenurile mărfare în regiunile vestice ale RSS Ucrai-
nene”. La staţiile de cale ferată Bălţi, Ungheni, Oc-
niţa, Larga ş. a. se adunau zilnic între 2 şi 5 mii de 
oameni, mai ales ţărani din judeţele Chişinău, Ben-
der şi Cahul, care declarau că vor să se transfere 
cu traiul în locuri mai rodnice. Lucrătorii miliţiei de 
transport dădeau jos zilnic din trenurile mărfare câte 
vreo trei mii de oameni şi îi obligau să facă calea 
întoarsă. Mulţi se împotriveau şi se culcau pe şine. 
Cei care reuşeau să răzbată peste cordoanele de pe 
teritoriul Moldovei erau trimişi înapoi deja din Cer-
năuţi şi din alte localităţi ucrainene. Oamenii istoviţi 
mureau deseori chiar în vagoanele mărfarelor59.

Au căpătat o largă răspândire şi trecerile frontie-
rei cu România, cu atât mai mult cu cât foametea era 
deosebit de intensă în raioanele de frontieră. La 4 
septembrie 1946, Coval şi Rud au semnat o directi-
vă pentru secretarii comitetelor judeţene şi raionale 
şi pentru preşedinţii executivelor judeţene şi raiona-
le cu privire la paza frontierei de stat. În directivă, 
între altele, se spunea: „Comitetele judeţene şi cele 
56 РГАСПИ. Ф. 573. Оп. 1. Д. 20. Л. 36.
57  AOSPRM. F. 51. Inv. 5. D. 123. Fol. 76-79.
58  Vezi mai detaliat în capitolul 5.
59  АМНБ РМ. Дело со спецсообщениями, возвращенными 
из ЦК КП(б)М за 1947 г. Т. 1. Л. 142, 143.
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raionale ale PC(b)M să organizeze explicarea zilnică 
pentru populaţia din zona de frontieră a importanţei 
militare, politice şi economice ale pazei frontierei de 
stat... Să obţină ca fi ecare locuitor al raioanelor de 
frontieră să înţeleagă adevărul că încălcarea frontie-
rei de stat, sub orice pretext ar fi  făcută, este o crimă 
extrem de gravă contra statului, că trecerea unui ce-
tăţean sovietic pe teritoriul unui stat adiacent este o 
trădare de Patrie”.  Directiva cerea să fi e organizată 
paza satelor din zona de frontieră pe timp de noapte 
prin formarea din activul sătesc şi comsomolişti a 
unor gărzi speciale, care urmau să-i ajute pe grăni-
ceri60. Însă aceste măsuri nu funcţionau. La  14 iunie 
1947 MSS îi raporta lui Coval despre creşterea stă-
rilor de spirit emigraţioniste din cauza foametei în 
satele din zona de frontieră din judeţul Cahul. Zeci 
de oameni au încercat să traverseze hotarul cu Ro-
mânia, câţiva au reuşit. Cauzele tentativelor în masă 
de a fugi din Moldova erau explicate astfel de MSS: 
„În satele din zona de frontieră o mare parte a ţăra-
nilor, mai ales a sărăcimii, mănâncă în fond diferite 
verdeţuri, fapt care a sporit numărul îmbolnăvirilor 
de distrofi e şi maladii gastrice. În doar ultimele zile 
la punctul medical sătesc din satul Colibaşi s-au 
adresat 75 de oameni bolnavi. Printre populaţia sa-
telor din zona de frontieră sunt dezvoltate stările de 
spirit şi tendinţele de a trăi pe socoteala altora, de 
aceea încetarea de a oferi împrumutul alimentar a 
infl uenţat într-o măsură semnifi cativă creşterea stă-
rilor de spirit emigraţioniste”61.

Situaţia din republică era într-o anumită măsură 
fi xată de comunicările speciale ale MSS. Astfel, la 
12 iunie 1947, ministrul securităţii de stat al RSSM 
îl informa pe  secretarul CC al PC(b) al Moldovei 
despre faptul că la minister parvine un număr imens 
de comunicări „despre faptele de mortalitate printre 
populaţie chipurile (subliniat de noi – V.P.) din cau-
za difi cultăţilor alimentare”. Doar în luna mai parve-
niseră 1 028 de comunicări de acest fel. În notă erau 
reproduce asemenea citate din aceste comunicate: 

„...Noi trăim foarte rău, oamenii mor – mănân-
că buruiene din pădure, seara, întorcându-se acasă, 
mor pe drum. A murit de acum jumătate de sat, iar 
statul nu se gândeşte nimic...” (raionul Cotovschi).

„... La noi mulţi au murit de foame şi mor şi acum. 
Mănâncă cai pieriţi, ţiştari şi alte spurcăciuni. Pe zi 
mor câte 20-30 de oameni...” (raionul Dubăsari).

„Oamenii umblă parcă ar fi  beţi de foame. În 
multe sate au rămas case pustii, pentru că oamenii 
au murit de foame” (raionul Sângerei).

„... Lumea trăieşte o foamete straşnic de grea, 
statul acordă atenţie puţină, lumea moare în fl oarea 
puterilor şi a tinereţii, dacă au ieşit întregi din răz-

60 AOSPRM. F. 51. Inv. 4. D. 46. Fol. 75-77.
61  АМНБ РМ. Дело со спецсообщениями, возвращенными 
из ЦК КП(б)М за 1947 г. Т. 2. Л. 86-87.

boi, apoi mor de foame..., zilnic mor câte 5-7, ba 
chiar şi mai mulţi oameni şi chiar zac în drum...” 
(raionul Tiraspol).

„...În satul nostru au rămas doar 30% din locui-
tori, iar ceilalţi au murit şi mor de foame, nici chiar 
pe front n-au murit atâţia oameni” (raionul Bălţi).

„...A venit o vreme foarte grea, dacă oamenii se 
mănâncă unii pe alţii. Câte 50 de oameni pe zi sunt 
duşi să fi e înmormântaţi...” (raionul Orhei).

„...Aşa foamete încă n-a fost nicăieri. Oamenii 
mor ca muştele, şi tot mai mulţi mor pe zi ce trece, 
...” (raionul Bujor).

„De foamete mare oamenii mănâncă pisici, câi-
ni, şoareci, cai şi se mănâncă unii pe alţii. Zilnic 
mor de foame câte 10-15 oameni, nici nu e unde să 
fi e înmormântaţi. Nu mai avem puteri să trăim aşa 
mai departe…” (raionul Vulcăneşti) 62.

Situaţia se înrăutăţea şi mai mult în legătură cu 
faptul că din iunie 1947 a fost sistat ajutorul alimen-
tar centralizat acordat populaţiei, au fost închise 
punctele alimentare, nu erau alocate mijloace pentru 
întreţinerea spitalelor. Iar recoltarea care începuse 
nu putea îmbunătăţi situaţia unei părţi considerabile 
a populaţiei, deoarece 127 de mii de gospodării ţă-
răneşti nu aveau semănături de cereale, iar în 100 de 
mii de gospodării semănăturile culturilor de toamnă 
pieriseră63. În aceste condiţii conducerea republicii 
nu avea altă soluţie decât să se adreseze din nou după 
ajutor la autorităţile centrale. În fondul de arhivă al 
Biroului PC(b)U pentru Moldova s-a păstrat o copie 
nesemnată a unui mesaj al secretarului CC al PC(b) 
al Moldovei N.G.Coval şi al preşedintelui Biroului 
CC al PC(b)U pentru Moldova V.A.Ivanov adresat 
lui Stalin, din 9 iunie 1947. Menţionând ajutorul im-
portant pe care îl primise Moldova în perioada pre-
cedentă, conducătorii republicii scriau despre fap-
tul că sistarea acestuia ar fi  deocamdată prematură. 
Conform datelor de care dispuneau ei, la sfârşitul 
lunii mai rămâneau 115 mii de bolnavi de distrofi e, 
iar 26 de mii de oamenii erau internaţi în spital. În 
această ordine de idei, Coval şi Ivanov rugau să fi e 
reluată acordarea de ajutor alimentar colhozurilor şi 
gospodăriilor ţărăneşti pe trei luni, de la 15 iunie 
până la 15 septembrie, în valoare de 8 mii de tone de 
făină de ovăz şi de orz în calitate de împrumut fără 
dobândă cu restituire din recolta anilor 1948-1949. 
Ei mai solicitau permisiunea de a întreţine 20 de mii 
de paturi de spital pentru bolnavii gravi de distrofi e 
pe două luni. Coval şi Ivanov au trimis o copie a 
acestei scrisori adresate lui Stalin şi vicepreşedinte-
lui Sovietului Miniştrilor al URSS G.M. Malenkov 
cu rugămintea ca acesta să-i susţină64.

62  АМНБ РМ. Дело со спецсообщениями, возвращенными 
из ЦК КП(б)М за 1947 г. Т. 2. Л. 81-85. 
63  РГАСПИ. Ф. 573. Оп. 1. Д. 20. Л. 36.
64  РГАСПИ. Ф. 573. Оп. 1. Д. 20. Л. 35-37.
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Nu e clar dacă scrisorile respective le-au fost tri-
mise lui Stalin şi lui Malenkov. Dar în orice caz ele 
refl ectau situaţia grea din Moldova în vara anului 
1947. Se ştie cu precizie că la 15 iunie 1947 Coval 
şi Ivanov i-au adresat o scrisoare vicepreşedintelui 
Sovietului Miniştrilor al URSS V.M. Molotov. În 
această scrisoare se punea problema doar cu privire 
la alocarea mijloacelor pentru întreţinerea spitale-
lor pentru bolnavii de distrofi e, pentru 20 de mii de 
paturi, dar nu se vorbea despre ajutorul alimentar65. 
După coordonări îndelungate rugămintea conducă-
torilor Moldovei a fost parţial satisfăcută. Printr-o 
dispoziţie a Sovietului Miniştrilor al URSS din 14 
iulie 1947, în iulie-august Moldovei i se alocau 
pentru alimentaţia bolnavilor 100 de mii de tone de 
făină (au fost solicitate 280 de tone), 20 de tone de 
crupe (au fost solicitate 60 de tone), 25 de tone de 
carne şi peşte (au fost solicitate 88 de tone), 10 tone 
de grăsimi (au fost  solicitate 24 de tone) şi 10 tone 
de zahăr (au fost solicitate 24 de tone). Rugămintea 
Moldovei de a i se aloca 360 de tone de cartofi  n-a 
fost satisfăcută. Cât priveşte mijloacele băneşti, în 
loc de 10 milioane de ruble au fost alocate 6 milioa-
ne66. Se vede că aceasta a fost ultima tranşă de ajutor 
acordată Moldovei în perioada foametei67.

În republică recidivele foametei s-au manifestat 
şi în 1948. Astfel, la 29 ianuarie 1948 preşedintele 
Biroului pentru Moldova Ivanov îl informa pe secre-
tarul CC al PC(b)U A.A. Kuzneţov despre situaţia 
difi cilă cu produsele alimentare în republică. Con-
form datelor de care dispunea el, până la 20 ianua-
rie în Moldova au fost înregistrate 300 de cazuri de 
îmbolnăvire cu distrofi e. O situaţie foarte difi cilă s-a 
creat în raioanele Ceadâr-Lunga (unde au fost de-
tectaţi 214 de  bolnavi) şi Congaz. Ivanov înştiinţa 
că în aceste raioane au fost trimise brigăzi de medici 
şi resurse suplimentare. Pentru a le acorda ajutor lo-
cuitorilor raioanelor deosebit de afectate de boală 
au fost alocate 100 de mii de ruble.  Pe lângă aces-
tea, se planifi ca să fi e alocate circa 1,5 milioane de 
ruble pentru construcţiile comunale şi de drumuri cu 
scopul de a organiza locuri noi de muncă68. Potrivit 
unui alt memoriu elaborat în aparatul Biroului CC 
al PC(b) pentru Moldova, la 20 februarie 1948 în 
raionul Ceadâr-Lunga erau înregistraţi 203 de bol-
navi de distrofi e şi 2 106 persoane „care aveau nevo-
ie acută de ajutor”, adică, de fapt, se afl au la limita 
inaniţiei. Aceştia erau în fond ţăranii care nu reuşi-
seră să-şi semene loturile în primăvara anului 1947 
sau le-au semănat, dar practic n-au obţinut recolte. 
Pentru a le acorda ajutor, în februarie 1948, în satul 
Bej-Ghioz, de exemplu, a fost organizat un spital în 
65  ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 50. Д. 2910. Л. 1.
66 ГAРФ. Ф. Р-5446. Оп. 56. Д. 195. Л. 251.
67 Vezi Зима В.Ф. Голод в СССР 1946-1947 годов: про-
исхождение и последствия. М., 1996. С. 139-140.
68 РГАСПИ. Ф. 573. Оп.1. Д. 30. Л. 22-23.

care au fost internate imediat 133 de persoane. Co-
mitetul executiv raional a pus la punct alimentarea 
a 300 de copii de vârstă şcolară. Raţia consta din 
150 de grame de pâine şi un pahar de ceai. Pentru 
colhoznicii „care aveau nevoie acută de ajutor” a 
fost alocat un împrumut destinat procurării „furaju-
lui alimentar”, din care era cumpărată pâinea. Adul-
ţilor care lucrau în colhoz li se dădea câte 500 de 
grame de pâine, iar celor care nu lucrau – câte 300 
de grame. Autorităţile locale au purces de urgenţă 
la crearea locurilor de muncă – la construcţia băii, a 
centralei electrice, a apeductului. Dar, după cum se 
menţiona în memoriu, 300-400 de familii nu puteau 
primi nici măcar acest ajutor69. 

În aprilie 1948 raioanele cuprinse de foamete au 
fost supuse unei noi inspecţii care a arătat că numă-
rul bolnavilor a început să scadă. Dacă în februarie 
în raionul Ceadâr-Lunga fuseseră înregistraţi 225 de 
bolnavi de distrofi e, apoi în martie aceştia erau 48, 
iar în aprilie doar 3. Cu toate că numărul total al bol-
navilor de distrofi e în raionul Ceadâr-Lunga între 
1 octombrie 1947 şi 15 aprilie 1948 constituise 788 
de persoane, doar 202 dintre acestea fuseseră spita-
lizate. Investigând 30 de familii din acest raion, con-
trolorii de la Ministerul controlului de stat au stabilit 
că ele nu aveau niciun fel de rezerve alimentare şi 
oamenii mâncau ierburi comestibile şi pomeni ac-
cidentale primite de la rude sau vecini. În colhozul 
„30 de ani ai lui Octombrie” din sovietul sătesc 
Gaidar, la 13 aprilie 1948 rezervele constituiau 50 
de kg de făină de orz şi 30 de kg de varză murată 
– pentru 542 de persoane. Încercând să se salveze, 
ţăranii plecau în căutare de câştig în alte raioane sau 
cerşeau70. Luând cunoştinţă de starea de lucruri din 
raionul Congaz, controlorii au ajuns la concluzia că 
în ce priveşte „starea fi zică şi de îngrăşare populaţia 
satelor inspectate arată puţin mai bine decât locuito-
rii raionului Ceadâr-Lunga”. Dar şi acolo în primele 
patru luni ale anului 1948 au murit de foame 17 per-
soane. La inspectarea raionului Taraclia pe sectorul 
medical Tatar-Copceac au fost detectaţi 11 bolnavi 
de pelagră cauzată de avitaminoză71. Foamea se re-
trăgea lent, făcând jertfe noi. 

În concluzie la cele relatate mai sus putem afi r-
ma că foametea a fost generată de un complex de 
cauze şi vina pentru declanşarea ei o purta nu doar 
perioada de secetă, cataclismele naturale, dar şi po-
litica statului exprimată prin: confi scarea abuzivă 
a producţiei agricole din gospodăriile individuale; 
ruinarea agriculturii prin intervenţii administrative 
abuzive; lipsa de reacţie a statului faţă de nevoile 
oamenilor; distrugerea modului de viaţă tradiţional 
ţărănesc; lichidarea mecanismelor de asigurare în 
cazurile de cataclisme naturale elaborate de secole 
de către lumea rurală etc.
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