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Summary: This article examines the question 
of the relationship between soviet power and the po-
pulation of Bessarabia in the fi rst year of occupation 
1940-1941, wich served as raw material for Bolshe-
viks to impose new totalitarian society.

The author concludes that as a main tool in achi-
eving this objective served the terror applied in all 
social spheres.
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Rezumat: Articolul abordează problema relaţiei 
dintre puterea sovietică şi populaţia Basarabiei din 
primul an al ocupaţiei 1940-1941, care a servit drept 
justifi care pentru bolşevici de a impune o nouă soci-
etate totalitaristă. 

Autorul conchide că principalul instrument de 
realizare a acestui obiectiv conduce la teroarea în 
toate sferele sociale. 

Cuvinte-cheie: Anexarea, dictat, represiune, te-
roare.

Anul 1940, prin evenimentele ce le însumea-
ză, se constituie într-un reper tragic pentru timpul 
istoric al naţiunii române. Aceasta de două decenii 
reuşise să se înscrie în familia popoarelor europene 
drept un stat efectiv integru ca teritoriu, dar şi su-
veran în acţiunile sale atât pe plan intern, cât şi pe 
cel extern. Însă expresia expansionistă a vectorilor 
politici dominanţi ai continentului a erodat evoluţia 
fi rească a României. Pactul Molotov-Ribbentrop şi  
Protocolul Adiţional Secret [10, p. 265], au rebalan-
sat pârghiile securităţii europene, generând un lanţ 
de consecinţe imediate. 

În iureşul unor aranjamente de culise, România 
fusese afectată nemijlocit sub aspect teritorial. La 
28 iunie 1940, URSS, în urma unui şantaj diplo-
matic şi militar, anexează Basarabia, Bucovina 
de Nord, Ţinutul Herţa şi unele insule din Delta 
Dunării. Astfel, s-a produs primul act al tragediei 
naţionale [16, 23], Armata Roşie ocupând un te-

ritoriu românesc de 50 762 km2 cu o populaţie de 
3 776 000   de locuitori [11, p. 150]. Această agre-
siune de natură imperialistă a intrat în istoriografi a 
sovietică, după expresia lui V. Molotov, ca o lărgire 
a teritoriului şi o întărire a potenţialului militar al 
Uniunii Sovietice [16, 22].  Moscova şi-a justifi cat 
invazia chiar în prima notă ultimativă din 26 iunie 
1940 [9, pp. 160-161], trimisă Bucureştiului, pre-
cum şi prin insinuările din preambulul textului le-
gii din 2 august 1940 privind constituirea RSSM, 
califi când introducerea trupelor sale invadatoare ca 
pe  o ,,venire în întâmpinare a oamenilor muncii din 
Basarabia [...]” [14, p. 93] cărora li se mai indică şi 
noi hotare, şi o nouă identitate.

Astfel, şirul amputărilor teritoriale, îndreptat 
împotriva României, a demarat prin răpirea Ba-
sarabiei. Ironia sorţii e că Basarabia a fost prima 
care a exprimat voinţa pentru Unire în 1918 [23, 
p. 227]. Apoi a urmat răşluirea nord-estului Tran-
silvaniei în favoarea Ungariei la 30 august 1940, 
iar la 7 septembrie a aceluiaşi an şi a Cadrilaterului 
către Bulgaria. Rapturile  teritoriale s-au efectuat cu 
acordul Germaniei, în condiţiile în care Berlinul îşi 
asumase arbitrajul din cadrul Dictatului de la Viena. 
Acest scenariu al sfârtecărilor forţase Bucureştiul să 
execute condiţiile impuse pentru a evita o iminentă 
ocupaţie străină a întregului teritoriu naţional şi o 
eventuală compromitere a independenţei naţionale.  

Înstrăinările de teritorii româneşti sub presiunea 
dictatelor au surescitat un supraefort de rezistenţă 
morală a poporului în ansamblu, având în vedere 
cedările făcute, inexplicabil la prima vedere, în ab-
senţa unei replici militare. 

Cu certitudine, cea mai profund suferindă în si-
tuaţia creată a fost Basarabia. Teritoriul a suportat 
consecinţele unei invadări brutale şi rapide odată cu 
fi nalizarea la 3 iulie 1940 a aşa-zisei transmiteri de 
teritoriu impusă României de guvernul URSS prin 
cele 5 prevederi expuse în cea de-a doua notă ulti-
mativă din 28 iunie  [9, pp. 161-162]. Prevederile 
acestui act, sub aspect practic, nu au fost respectate 
de însăşi autorul lor, care a forţat lucrurile pentru a 
încheia ocupaţia chiar înainte de termenii prevăzuţi. 
La 29 iunie, de exemplu, la principalele puncte de 
trecere peste Prut se afl au instalate deja forţe sovie-
tice de control. [19, pp. 112-125]

Drept urmare, populaţia locală a fost cuprinsă 
de panică şi nelinişte. Oamenii se vedeau vitregiţi 
de soartă. Fenomenul în toată amplitudinea lui este 
descris de Pan Halippa [9, pp. 163-167] care, la rân-
du-i, a fost nevoit să lase de izbelişte tot ce a ago-
nisit şi  făurit cu dăruire în şi pentru Basarabia, pe 
care a servit-o onest şi fără istov, destinul ei consti-
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tuind dominanta preocupărilor sale pe tot parcursul 
vieţii.

Emigrarea masivă a populaţiei, în majoritate 
etnici români, timp de cele 4 zile prevăzute pentru 
retragerea legală din ţinut cu bunuri materiale, ilus-
trează frica oamenilor de regimul bolşevico-comu-
nist ce venea să se instaleze la putere în Basarabia. 

Odată cu ocuparea întregului teritoriu, noile au-
torităţi scot în afara legii administraţia românească. 
Totodată, se încurajează ostracizarea persoanelor 
care făcuseră parte din vechea autoritate, cu toate 
că acestea nu s-au împotrivit şi s-au conformat no-
ilor realităţi, cedând paşnic instrumentele adminis-
trative noii puteri. Unii dintre foştii funcţionari au 
fost chiar reangajaţi, această concesie motivându-se  
prin  faptul că ei erau mai pregătiţi decât activiştii 
sovietici [16, p. 29]. 

Concomitent, în întreg cuprinsul ţinutului dema-
rase o adevărată vânătoare de persoane indezirabile. 
Erau persecutaţi mai cu seamă cei care deschis şi-au 
exprimat viziunile politice, iar anterior serviseră din 
convingere administraţia românească. Astfel, au fost 
arestaţi cei 14 deputaţi ai Sfatului Ţării care nu s-au 
evacuat [17, pp. 92-98], precum şi alţi foşti funcţi-
onari ai statului, dar şi cei suspectaţi de colaborare 
cu aceştia [13, 2]. Mulţi dintre ei au fost învinuiţi 
de „crime contrarevoluţionare şi banditism”[15, 
p. 141]. Deşi acuzaţiile erau gratuite şi nu conţineau 
probe, aceştia au primit pedepse aspre. 

Şirul arestărilor şi persecuţiilor nu s-a oprit aici, 
represaliile perpetuându-se în timp, amplifi cându-
se chiar la anumite etape, în funcţie de sarcinile de 
racordare a societăţii basarabene la rigorile modelu-
lui sovietic. În această ordine de idei, se impune la 
8 aprilie 1941 din partea Consiliului Comisarilor 
Poporului (CCP) al RSSM şi CC al PC(b)M con-
strucţia şi repartizarea a patru obiective desemnate 
prin iniţialele Nr. 217, 341, 355 şi 384  în strictă 
concordanţă cu o dispoziţie anterioară din 24 martie 
1941 a CCP al URSS şi CC al PC(b)US. Acestea 
urmau să servească drept localuri pentru organele 
NKVD [4, p. 10]. Hotărârile respective, purtând 
antetul strict secret, abundă în reglementări tehni-
ce, repartizări de personal şi materiale necesare în 
condiţii de prioritate, mai ales că serviciul de secu-
ritate, în pofi da „importanţei” sale ca instrument de 
constrângere, dar şi triere, îşi desfăşura activitatea 
la acea etapă în diverse localuri ajustate, cum ar fi , 
de exemplu, subsolurile Palatului Metropolitan din 
Chişinău [16, p. 39] ş.a.

O amplă  campanie de sovietizare a teritoriului, 
care a început chiar din primele zile ale invaziei, ur-
mărea legitimarea noii puteri în percepţia publicului 

prin propagandă deşănţată şi acţiuni de manipulare 
a populaţiei. În mrejele ei cădeau mai întâi de toa-
te persoanele recrutate în grabă, curioşii fără repere 
morale, precum şi elementele pauperizate basarabe-
ne. Campania era condimentată cu prade, concerte 
şi dineuri. Se punea mare preţ pe simbolistica so-
vietică, afi şată peste tot, dar mai ales pe clădirile 
administrative, pentru a crea imaginea unei puteri 
autoritare şi reale în teritoriu.  

Ulterior, această legitimitate iluzorie, construită 
în grabă, va fi  confi rmată şi de noţiunea legalităţii iz-
vorâtă din textul Constituţiei RASSM din 6 ianuarie 
1938, validată de curând şi în dreapta Nistrului, prin 
mimarea exerciţiului electoral din 12 ianuarie 1941, 
organizat în conformitate cu Protocolul nr. 8 din 
16 octombrie 1940 [6, pp. 3-6]. Acest scrutin repre-
zintă oglinda în care frauda iese la iveală vădit şi de 
netăgăduit. 

Ca să nu mai vorbim de modul în care s-a pro-
dus selectarea şi propunerea candidaţilor. Până şi 
reprezentativitatea etnică a corpului de legiuitori nu 
respecta, ci dimpotrivă, sfi da scala realităţii basara-
bene. Aceeaşi situaţie exista şi în administraţie, unde 
majoritatea autohtonă a moldovenilor de 1 484 324 
din totalul de 2 646 954 de locuitori ai republicii [5, 
1], după datele ofi ciale de atunci, nu era reprezen-
tată corespunzător, instalându-se, de fapt, dictatura 
minorităţii asupra majorităţii [8, p. 23].

Asemenea decalaje construite prin mimare, de  
regulă, democratică, dar şi voit impuse în sfera ac-
tivului politic şi celui administrativ, acordă valabili-
tate tezei Elenei Şişcanu care afi rmă că ,,moldovenii 
din dreapta cât şi din stânga Nistrului nu se bucurau 
de încrederea noului regim” [20, p. 46], probabil 
datorită trecutului lor interbelic care le-a conferit 
cultură şi conştiinţă politică democratică.   

Prin lege constituţională, toate partidele, dar 
şi organizaţiile neaservite partidului-stat, au fost 
scoase în afara legii. Sediile acestora, la rândul lor, 
fuseseră confi scate şi distribuite diverselor insti-
tuţii sovietice şi partinice [1, p. 28]. În plus, s-au 
creat aşa-zisele sindicate muncitoreşti, unde se ţi-
neau cursuri şi referate cu diversă tematică politică, 
partidul lărgindu-şi numărul de aderenţi prin mo-
meli şi favoruri servite cu tâlc.

Generaţiile tinere, la rândul lor, au fost vizate 
de noul sistem, ele fi ind încartiruite în structurile  
de partid prevăzute la nivel şcolar, care urmăreau 
şlefuirea uniformizată şi unilaterală a orizontului  
acestora prin fi nalităţi educative bine defi nite de tip 
comunist-leniniste. Astfel, către 1 decembrie 1940, 
se numărau 800 de organizaţii comsomoliste şi 880 
de organizaţii pioniereşti [5, 8]. Un alt aspect al pre-
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siunii exercitate asupra basarabenilor, generalizat, îl 
constituie obiectivele economice urmărite de politi-
ca comunizării, care impunea, după cum se observă 
din corespondenţa ofi cială, implementareai imedia-
tă în Basarabia a modelului existent deja în întreaga 
URSS.

Insistenţa cu care se opera reiese chiar din trei 
decrete din 15 august 1940 ale Prezidiului Sovietu-
lui Suprem al URSS. Primul Decret impune propri-
etar de drept şi unic asupra obiectivelor industriale, 
fi nanciare, comerciale, transport şi resurse naturale 
din teritoriu însuşi statul sovietic, prin naţionalizare. 
Astfel, imediat, proprietarii sunt deposedaţi, în urma 
inventarierilor efectuate, de mori, farmacii, magazi-
ne dar şi, parţial, de case ori părţi de gospodărie fără 
o răscumpărare oarecare oferită în schimb, oricât de 
mizeră ar fi  fost. În cazul caselor se practica un anumit 
plafon de m2 locuibili. Explicaţia neofi cială rezidă în 
necesitatea de a caza undeva, în oricare localitate, ex-
ponenţii puterii exportaţi aici, cazări refl ectate cu lux 
de amănunte în corespondenţa lucrătorilor de partid 
cu CC al PC(b)M [7, p. 106] din timpul războiului. 

Desigur, unii din proprietarii lezaţi de confi sca-
rea părţii de gospodărie au escaladat toate institu-
ţiile statului, recent constituite, adresând plângeri, 
somaţii şi cereri de revizuire a hotărârilor de ex-
propriere, sperând în existenţa unei echităţi sociale.  
Drept exemplu este cazul lui Don Ion Ştefan care 
cere să i se restituie ,,bucătăria, saraiul şi beciul”, 
ori, şi mai îndrăzneţ, cel al lui Maţuc Dumitru Ion 
care cere ,,moara” [2, 13]. Cererile erau remise 
ulterior Consiliului Comisarilor Poporului pentru 
luarea unei decizii fi nale, însă pentru a fi  mai re-
levanţi în sensul redării cât mai clare a situaţiei, o 
statistică realizată în sala de audienţă a preşedinte-
lui Sovietului Suprem al RSSM în primele 4 luni 
ale anului 1941 indică că au fost receptate 791 de 
astfel de cereri, din totalul cărora doar 151 au fost 
revăzute [2, 44].

Concomitent cu această furtună a naţionalizării 
în RSSM, domeniul industriei a evoluat semnifi ca-
tiv, înglobând un număr tot mai mare de muncitori 
basarabeni. Astfel, datele ofi ciale indică spre fi nele 
anului 1940 cifra de 19 415 de angajaţi la 1 443 de 
întreprinderi şi uzine [5, 3], inclusiv în or. Chişinău 
2 149 de muncitori [5, 7].

Resursele de forţă de muncă de care dispunea 
RSSM, încă neexplorate la maximum de comple-
xul economic autohton, au constituit la fel un in-
teres deosebit pentru statul sovietic, care a reuşit 
mobilizarea în cursul unui an a 53 356 de tineri. Ei 
au fost absorbiţi prin suplinirea locurilor de muncă 
la diverse întreprinderi şi uzine din regiunile Uni-

unii Sovietice. Această mobilizare, afi rmă istoricul 
Anton Moraru, se plasează în câmpul impunerilor 
de tribut [12, 354] din partea acestui teritoriu.

Cel de-al doilea decret al centrului cu referinţă la 
RSSM, la fel constituie o imixtiune în viaţa cotidi-
ană a basarabenilor, deoarece documentul respectiv 
viza fondul funciar care, conform legislaţiei sovie-
tice, trebuia să devină un bun al statului, prin naţio-
nalizarea pământului şi împroprietărirea temporară 
a tuturor ţăranilor. Deja la 13 septembrie 1940 se 
introduc limitele posesiunii de teren, erodându-se 
astfel habitatul secular al gospodăriilor ţărăneşti în-
stărite prin deposedarea de terenurile supralimită cu 
tot cu roadă.

Mai mult decât atât. Confi scarea avutului gos-
podăriilor va lua amploare prin prevederile celui 
de-al treilea decret, care introducea diverse restric-
ţii, inclusiv cu caracter fi scal, fi ind astfel sustrase 
taxe majorate de la categoriile înstărite de ţărani. În 
cazul în care aceştia tergiversau ori chiar refuzau 
achitarea impozitelor, agenţii fi scali recurgeau la 
stabilirea unei amenzi care adesea era echivalentul 
volumului de produse vizat. 

Dacă se ajungea la împotrivire şi/sau alterca-
ţii  ce ştirbeau inamovibilitatea persoanei rechizi-
torului, atunci se recurgea la confi scarea totală a  
recoltei şi intervenea legea penală, care prevedea 
pedeapsă în baza Codului Penal al RSS Ucraineană, 
sau mai exact art. 58 şi 58(1) [20, p. 81], articole ce 
au suprapopulat, de altfel, GULAG-ul [21, p. 100], 
pentru acţiuni împotriva statului şi prevedea de la 8 
la 10/20 ani privaţiune de libertate.

Pentru a exercita un control riguros în sensul 
efi cienţei fi scale, deplasarea oamenilor era strict  
monitorizată de autorităţi  prin eliberările de permi-
se de scurtă durată [16, p. 34].

Tot de ordinul impunerilor se califi că şi fi xarea 
taxelor unice pentru produsele agroalimentare, din 
vânzarea surplusurilor prin care îşi asigurau un ve-
nit cei din zona rurală. 

Astfel, decalajele dintre preţurile la produsele 
agroalimentare şi cele industriale refl ectă vădit po-
litica discriminatorie a statului şi anume: 1 kg de 
carne de porc costa – 7 rub., pe când o pereche de 
pantaloni de calitate inferioară 600/700 rub., o pere-
che de cizme ţărăneşti – 110 rub., iar serviciile unui 
zilier costau 5/6 rub. pe zi [16, p. 34]. Tot în această 
ordine de idei trebuie de remarcat că şi schimbul de 
valută efectuat la piaţa sovietică a constituit, după 
cum apreciază Anatol Petrencu, o adevărată jăcmă-
neală, dacă ne referim la raportul rublă-leu cu care 
s-a operat [16, p. 47], aceasta mimând întru totul 
politica fi nanciară a centrului.
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Mărfurile de primă necesitate  pentru acea vre-
me, precum gazul lampant, zahărul ş.a., mereu erau 
insufi ciente sau lipseau cu desăvârşire, deoarece  
sistemul cooperatist-comercial de stat era unul ine-
fi cient sub aspectul circuitului stabil de mărfuri, însă 
ambiţios sub aspectul planurilor de perspectivă prin 
lărgirea reţelelor de magazine în funcţie de numărul  
locuitorilor din localităţi [6, p. 30]. 

Regimul stalinist a folosit şi politica asigurărilor 
sociale pentru intimidarea oamenilor în vârstă şi a 
familiilor cu mulţi copii. Se inducea ideea că nu toa-
te persoanele în vârstă sau familiile cu mulţi copii 
merită să li se acorde pensii sau subvenţii. Pe adresa 
preşedintelui Sovietului Suprem, bunăoară, au par-
venit plângeri şi de acest gen: 33 solicitau pensii in-
dividuale şi 29 – pentru familii cu mulţi copii. Dar 
numai 5 din cele 33 îşi găsesc soluţionare chiar şi la 
această instanţă. În ceea ce priveşte scutirile de im-
pozite, la fel, din 76 de cereri doar 4 îşi afl ă soluţi-
onare pozitivă, şi acestea iarăşi doar pentru primele 
patru luni ale anului 1941 [2, p. 44].  

Concomitent, domeniul sănătăţii şi recreării s-a 
bucurat de un anumit interes din partea regimului. 
Alocările, care au constituit aproximativ 20% [8, 
34] din buget, au adus o ameliorare acestui sector 
prin construirea sau deschiderea unor sanatorii, 
deşi cu capacităţi limitate, unde aveau însă acces, 
cel mai probabil, nomenclatura şi muncitorii cola-
boraţionişti. Fuseseră echipate punctele medicale 
din localităţile rurale, acestea caracterizându-se mai 
mult prin eforturile depuse în prevenirea maladiilor 
infecţioase decât prin tratarea lor nemijlocită. Re-
torica de concept marxist-comunist din perspectiva 
construcţiei noii societăţi, şi-a găsit transliterare în 
relaţia putere şi populaţie în cazul dat, prima anga-
jându-se ca, prin intermediul şcolii, să traducă în 
procesul educaţional pentru început politici lingvis-
tice de manieră oferită chiar de Stalin [22, p. 50], 
în acelaşi scop de antrenare a populaţiei locale la 
modelul sovietic.

Însă experienţa de asemenea gen din fosta 
RASSM a dus, în cele din urmă, la  preluarea imedi-
ată a conceptului de ,,moldovenizare”, experimentat 
anterior în stânga Nistrului. S-a mizat în special pe 
impunerea alfabetului chirilic, introdus defi nitiv la 
11 noiembrie 1940 în dauna celui latin. Sovietizarea 
forţată s-a încununat de succes şi în urma naţiona-
lizării instituţiilor de învăţământ, prin subordonarea 
lor directă organelor sovietice şi de partid. 

S-a recurs şi la o triere de personal didactic 
prin eliminarea, în primul rând, a feţelor bisericeşti 
din funcţiile pedagogice, dar şi a celor consideraţi 
neloiali regimului ori imposibil de reciclat sub as-

pect ideologic. Şi aceasta în condiţiile când după 
refugierea masivă peste Prut au rămas doar circa 
1 000-1 500 [20, p. 119] de învăţători în cele 6 ju-
deţe ale Basarabiei incluse în componenţa RSSM. 
Educaţia a fost supusă constrângerilor şi discrimi-
nărilor de tot felul prin înfometare, sustragere de 
edifi cii şi impozitare excesivă, diminuarea rolului 
acesteia pentru societate ca pilon al stabilităţii mo-
rale şi generator de cultură.

Cursul ofi cial al ,,moldovenizării” s-a propa-
gat şi prin participarea nemijlocită a uniunilor de 
creaţie existente şi nou constituite, aservite puterii, 
a scriitorilor, compozitorilor, pictorilor care îşi tre-
ceau obligatoriu operele sale prin instituţia dură a 
cenzorului, oamenii de creaţie fi ind astfel integraţi 
activ în construcţia şi propagarea unei „noi” limbi 
şi culturi diferite de cea română, prin instrucţiuni 
strict impuse de Comitetul Central. 

Un alt aspect al abuzului, cu repercusiuni  gra-
ve asupra societăţii basarabene, la care s-a dedat 
puterea  sovietică, este  faptul că s-a  recurs la stră-
mutări de  populaţie. Chiar în toamna anului 1940, 
când în urma retragerii etnicilor germani în patria 
lor, la 31 octombrie s-a luat decizia de a transfera în 
Basarabia 9 700 de familii de ţărani din Ucraina de 
Est şi 6 000 din cea de Vest – Galiţia, mulţi din ei 
fi ind polonezi de origine [16, p. 35]. La aceasta s-a 
mai adăugat şi aşa-zisa ,,colonizare internă” care a 
vizat o dislocare de populaţie din stânga Nistrului 
în dreapta lui, realizându-se, astfel, constituirea de 
colhozuri şi în această parte a noii republici prin 
decizia din 14 noiembrie 1940 a CC al PC(b)M [18, 
p. 37].

Mai mult decât atât. Macabrul represaliilor 
îndreptate împotriva populaţiei basarabene atinge 
apogeul şi capătă un colorit sinistru prin deportările 
organizate în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941, act 
care s-a consumat sub stricta dirijare a Moscovei 
care l-a delegat în teritoriu încă la 7 mai 1941 cu 
misiuni şi împuterniciri speciale pe S.A. Goglid-
ze [15, 148]. Drept urmare, avalanşa arestărilor, 
oprimărilor şi deportărilor anterioare s-a completat 
cu încă aproximativ 22 de mii de basarabeni [15, 
p. 148].

 Privit în ansamblu, întreg anul de dominaţie 
sovietică ce se extinde până la data de 25 iulie 
1941, când Armata Roşie a cedat ultimul punct din 
dreapta Nistrului, numărul reprimaţilor, potrivit 
estimărilor istoricului Igor Caşu, se ridică până la 
86 604 persoane [8, p. 33]. 

Comportamentul regimului în teritoriu a deve-
nit şi mai opresiv odată cu declanşarea operaţiilor 
de război, când mersul acestuia impunea anumite 
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măsuri de siguranţă, iar populaţia locală era sus-
pectată mereu de atitudini antisovietice. Astfel, s-a 
recurs la evacuarea sau distrugerea de bunuri ma-
teriale în bloc, iar pe fondul acestora, s-au efectuat 
deposedări şi rechiziţii de mijloace de transport şi 
animale de tracţiune ale ţăranilor, cum ar fi  cazul 
celor aproximativ 40 familii din satul Ciuciuleni [3, 
8], care nu şi-au mai afl at bunurile vreodată întoar-
se.  Mai mult, întreţinerea armatei a condiţionat in-
cluderea în lista rechiziţiilor şi a altor animale decât 
cabalinele, iar furia ţăranilor rămânea a fi  una nepu-
tincioasă, rareori aceştia opunându-se ori izbutind 
să-şi restituie cu forţa bunurile [3, 21]. Raţiunea răz-
boiului a adus, pe lângă rechiziţionări şi mobilizări 
forţate, distrugere de bunuri materiale şi mai ales a 
acelora de infrastructură.

Prin urmare, teroarea cu care a operat puterea 
sovietică în relaţia sa cu societatea basarabeană în 
anul de ocupaţie nu a urmărit altceva decât impu-
nerea forţată a regimului de ocupaţie în termeni 
restrânşi, mutilând şi înăbuşind cu vehemenţă orice 
atitudine refractară a comunităţii autohtone.
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