EVACUARILE DIN MOLDOVA lN TIMPUL CELUI
DE Al. DOILEA RAZBOI MONDIAL ( 1 944)
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In anii care au urn11.t instaurării dictaturii militaro-antonesciene şi antrenării Româ
met în ră1.boiul hitlerist, Moldova a îmbrăcat aceeaşi haină a suferinţelor şi luptei Împo
triva războiului fa�cist, care o purta Întreaga ţ;lră. Spre deosebire, aici greutăţilor cunoscute
şi în restul ţării, avea să li se adaoge altele : adevărate nenorociri, cu o notă de particu
laritate pentru teritoriul Moldovei. Acestea aveau să fie, în mare, evacuările, jaful trupelor
hideriste şi distrugerile de război din vara anului 1 944, mai
pronunţate mult decît îrt
oricare altă parte a României.
Victoriile dobindite de Armata Roşie asupra celei germane în cursul a·.Jilor 1 942- 1 94 }
au determinat o cotitură radicală În mersul războiului şi trecerea definitivă a iniţiativei mi
litare de partea Aliaţilor. O nou?i şi mare ofensivă sovietică începe pe 24 decembrie 1 94 }.
Succesele obţinute au făcut ca aqiunea începută să continuie fără Întrerupere şi în lunile ur
mătoare : ianuarie, februarie, martie. In acest context. teritoriul patriei noastre a fost expus
confruntărilor mil itare, fapt care a însemnat începutul unui adevărat dezastru pentru Mol
dova, deoarece retragerea numeroasei a.rmate germane a dus la intensificarea jafului ş i abu
zurilor acesteia, pc de altă parte în acest teritoriu au sporit în mod wnsiderabil numărul
unităţilor mil itare cu tot cortegiul de măsuri cazone. Instalarea pentru cîteva lun i a fron
tului in această regiune a provocat Moldovei imense distrugeri de bunuri materiale şi pier
deri de viqi omeneşti, a declanşat alaiul trist al cvacuărilor etc. In cele ce urmează ne
propunem să urm:irim şirul de nenorociri ce s-au abătut asupra populaţiei din această parte
a ţ:lrii, Înccpind cu evacu:lrile.
Apropierea şi pătrunderea frontului În partea de nord-est a României a determinat
autorităţile antonc'Ciene să procedeze la strămutarea unor importante Întreprinderi ş i insti
tuţii, precum şi a populaţiei. Privite sub aspectul Gl sfă\udrii lor, evacu:lrilc au cunoscut
trei etape operaţionale, dispuse intr-o anume ordine a priorităţilor.
1 . Pregătirea, dislocarea şi deplasarea unit:lţilor economice. In vederea acestei aqiuni
s-au avut În vedere mai mulţi factori, între care gradul de urgenţ:i raportat la în�cm
nătatea unităţii respe�tive, dmata demontări i şi reamplasării la no;.�a destinaţ i e, posibili
tăţile de transport etc. Nu era o chestiune simplă deoarece
implica
eforturi
şi cheltuieli
mari ; deplasarea unui număr apreciabil de specialişti şi muncitori, asigurarea de
materii
prime etc. M:lsurile de evacuare s-au impus ca urmare a pericolului iminent de distrugere din
preajma ostilităţilor militare. A fost o etapă anevoioasă şi de du rad, dar mai ales costi
sitoare. In acelaşi timp au început să fie evacuare bunurile unor instituţii administrative,
ele şti inţă şi cultură, ca arhive, tezaure, odoare, alte bunuri materiale şi culturale de va
loare deosebită.
2. Evacuarea populaţiei şi bunurilor acesteia, a fost a doua operaţiune, cea ma, com
plexă prin consecinţe şi dimensiuni. Din cadrul acesteia se desprind două aspecte : unul cu
caracter preventiv-preferenţial, altul fortuit, dramatic, adid evacuarea în cele
mai
multe
cazuri forţat:! a populaţid satelor de către armată datorită urgenţelor de război.
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J. O a tre-ca operatiune a fost aceea a ev acuă ri i şi replicrii efectivelor marilor umtaţa
milit are c u anexele scde n ta re ale acL"'itora. Au lost retrase garn izoane întregi ce au avut
re�edin�� pe rm a n en ti în di fer i te localit:iţi din Moldova. Soco ti m şi acest fapt ca o problem ă
a evacuării de<Jarece numema>elc unităţi mil i ta re cu echipamentul din dotare, dislocarea )i
Jcp la s.area lc)r a con sti tu i r n operaţi u n e cost i sitoare, cu consecin�c ap�sătoare asu p ra; stării
generale a Moldo vei. Recurgînd la ace i l'35Î m ij l o ace cle transport, căile ferate, la rech izi
� i onarea <.le căr u1 e ele la popu laţie e tc . , armata a îngreuiat mersul operaţiunilor de sa lva re a
bunurilor m a te ri a l e �i a populaţiei c i v i l e.

In tre cele t rei etape operaţion a l e de evacu a re nu pu t eau exista deosebiri esenţ i a le , 5i
mac ale > u elimc tări ele t i mp . ,\ m împ3rţit âst fe l problematica evacu�rilor În ideea u nei mai
bune s i �tematiz:iri a materialului srueliat, c'I t �i a dispuncri i aces tuia Într-o formă cî t ma1
ac cc"s.cbi 1� lect u rl<.
Inca În prime l e zile ale anu l u i 1 9 4 � . <.utorităţile cen t rale de la Bucureşti em i t instruc
� i uni spe cia l e in veelerea.. Înq:pcrii operaţiun i lor de re fu gi u din Mol do v a de
nord, "pentru
a da pos ibi J i t at La i n >tal� rii even tu al e a u n o r importante forţe m il it a re ... cît şi pentru
a
pro teja im1us rria locală ele l'Vcntualele boml>ardamen te masive aeriene inamice" 1 • Toate bu
nur i l e s u p use eva..cu5.rii Ji n Mo l dova urmau să fie duse la ve >t de linia Sinaia-Bucureşti
Giurgiu.
La data de 6 i a n u ari e 1 94 4 a fmt e m i să Instrucţiunea nr. J, .. privind pregătirea �i
rxecu�ca (leg �j ăr i i de bunuri, in dustr i e �i a l te l e din Ducovina" 2. O alt5. instruqiune din 1 0
ianuar> e a<-cla;i an preei t a etapele "eventualelor evacuări" , precum � i c ategori i le de instituţii
�i persoa ne 3. S p re e xe mp l u urmau �ă fce pr egătit e pentru evacuare bunuri şi persoane din

jm reprLI I U eri , · i n sti tulii din t oate c..l omeniile. În ceea ce · priveşte categoriile de bunuri se
aveau [n ve d er e imtalaţ i i industri ale, ar h i v ă , te;a ure, a pa ra t u ră de orice fel, îndeosebi me
Jical�, oel o a re, mater i � l d i c..lactic, opere de ar t :i , material tehnit·, materiale de comtruqii, ani
male, mijloace el,. t r;)mport, reze rve a l i rncntare. materii pr i me , l>unuri de larg consum etc.,
etc. Toate act>tea du f.>:Î ce vor ii fc>>t supme unei riguroase şi judicioase selecţii.

Dup::i t : at ek (le care di spu nem , exodul evacuă rilor se
d ec l an �cază la s fîr� i tul anului
1 94 3 , ]n<:CJ'11l ll] n· l u i u rm� tc>r. D i n tr -o adresă a pre fectu r i i Roma.n, datată 10 i an ua ri e 1 944,
re1 i nem p• e•- i rare<1 c:i din ac·est ora� au fost ('Vac u ate f ab ri ca de z ahă r cu bunurile mai im
pmta n tc ..." 1• fn l u n a u rmătoare, l a Vaslui � i Piatra Neamţ se Întrcprind mă,uri concrete
i n ,.e(lere� Lvac u:iri : �. De a�emenca , l uc r :i ri consa,-rate perioadei con se mnea7 ă că la în cepu 
t u l an u l t 1 ; 1 �- H ��� fo;t evacua te n u m eroase in trcpr i n d ('f i di n ora�e l c Moldovei 6•
Dim i'-IHI t.tiJ I , Ill intccm i t de !\.lini, te r u l F , onomiei n a ţ i o n a l e , la data de l 'i i an u a ri e
1 94 4 , ru.u l (. nbf:;ati v i ta..t e:l e v a c uăr i i a .39 unităţ i ec . mo m i ce , ,.cele mai
i mpo r ta n te " ,
din
rer;io n al :l a fH-a ; ,Hlust ri:ll � l a�i. i n tre c are "Ţesăturan, "Victoria" ( Soc i e tate a anonimă pcn
l ru in du 'tr ; il t ext: l:i), .,Ţe<itori a m5.tă,ei �i lln � i " , .. Manufactura de tutun " , Mc tal u rgi a .. Vul

di1t ]a�i ; ..Tăbăcă ' ia rom ânească" , l'abr i ca d e în.că] \aminte, "Letea" ( fab ri c ă de hîrtie)
[)ilr5.u ; rabri c;� de u lciuri vcgctalc "Olca", l'a.brica de zah:ir " D an ub i a.n a " - R oman ;
1-'abrica ,le u l , iuri vcgctalc .,Hurdut· " , l'abrica ele spirt �i Fabrica de
z ahă r - Boto�ani ;
Fabrica c..le . , : �iur ! n g�ta 1 c -- Vaslui ; Fahrica, ele Y.ah a r - Sascut ; Fabrica ele m u c av a � i
hiitie - P : at · a 1\'eam � ; " C re tl.i tul t·arbo n i k r " ' i S.A.H . - exploatare minieră (Com :lncşti )
l� ac·:iu ; 1:;;!.[, :,-a rl e post:lV -- P.uhn'i etc. 7• l .a ta b el ul mci1�ionat ma i ad:lugăm citeva ln
trcprcn ele• i c..l v p r i mă m � rim� ca 1\ tc l i er de C :. F . R . "Nicolina" Ia�i ; Atcli erde C.F.R. Pa'
�anc �i I!c t n ; ; j\rsen i\ l u l armate i , Rrmun ; � a n ti er ele navale Galati etc . Lista poate fi
] m rcgită cu m• :>c <la'c al re lnarcprincleri. Exemplu, în cazul judeţului S u ceav a au fost cx pu�c
n· a cu:i ri i ] 'l , �L 'a'e uni a 'lti cconomiLc ca : Fa b ri ca de zahăr "l ţ can i " , Ahatorul " P. u r duj e ni " ,
"Omn ia" (Lthr :c�. de p i � J:ir i e \i Înc:ii�::Lm i n te), " Arco" (fabrică de îndlţăminte), Fabrica de
u lei IţcJJli �· l'a!" i< a de ,pi r t Toclire�ti a.
ca n "

-

,O.. rh .

St.

fbhle m .

Suceava, fond P re fec tu ra Cimpulung, ds, nr. 22/1 944, f. 3-4.

l\ r h . st . ] a ; i , fo n d Pn:fectura la� i , (ls. nr. 1/1 944, nenum .
Ar i : . ; ,, :i\'eamţ, f , •n u Prefectura Roman, ds. nr. 365/1 944, f. 64.
5 Arh. st. Va > l u i , fond Pr e fect n r a Vaslui, ds. nr. 32/1 944, f. 356 ; Arh. st. Neamţ,
Pre fecaura Neant!, ds. n r. 6 �j 1 9H, f. g_
0 L Ha.;iu, Rezi,·imţ,l alllifa�ci�tă Îll Moldo·J.Ja, la5i, 1 97 1 , p. 1 04.
1 Arh.
§1.
] a� i , fond Inspectoratul r eg i u nei a III-a industrială, Iaşi, ds. nr. 1 35/
�

.c.

1 944 , r. .'\ .
3

Arh . s1. Suceava, fond Prefectura

Suceava, ds. nr. 6/1944, f. 1 75.
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Din martie 1 944 - Scrie uMoldova liberă" ' - · numai din laşi a fost evacuat 65%
din utilajul industrial şi peste 70% din mărfurile depozit;:cte. De asemenea, un număr mare
de unităţi economice au fost evacuate din regiunea industrială Galaţi 10, între care pot fi
amintite, În afară de Şanticrele navale, Fabrica de conserve, »Record" ; Fabrica de săpun
"Apollo«, Ţesătoriile "Druga", "Argus" şi uGălăţeana" ; "Metalurgia română" , Fabrica Je
ulei uEtna", Tăbăcăria "Polis" �i altele.
Da-te statistice consemnate mai tîrziu, după ce operaţiunea de
evacuare a unităţilflr
industriale era practic incheiată, conferă o imagine de ansamblu mai clară asupra consecin
ţelor refugiului. Spre exemplu, la începutul lunii august pe raza celor
două inspectorate
industriale ale Moldovei : Bacău 11 �i Galaţi exista următoarea situaţie : Din numărul de 321
u nităţi economice industriale, 1 03 îşi încetaseră complet activitatea din lipsă de materii
prime, din cauza părăsirii lor de către patroni, �i ca urmare a evacuărilor, printr-o simplă
operaţiune aritmetică de scădere rezultă că mai rămăseseră În funqiune 2 1 8. Intre acestea,
49 de fabrici lucrau cu capacitate redusă. Aşadar, rezultă că mai continuau să-şi desfăşoa,re
activitatea în condiţiile date un număr de 1 69 de fabrici. Documentele precizează că în
această ultimă cifră sînt in cluse şi cele evacuate 12•
Un exemplu edificator în ce priveşte starea economică şi socială a Moldovei rezultă şi
dintr-un raport al Inspectoratului industrial regionala a I II-a, laşi, din 1 iulie 1944, în
care se subliniază că dat f i ind starea de război în zonă "fabricile au ordin de evacuare .. :· ,
ordin în baza căruia unităţile economice "au evacuat prod usele , materii prime, şi pînă l a
700fo din maşini, continui nd şi în prezent c u evacuarea m aşinilor. Produsele sint în c e a mai
mare parte predate armatei - precizează r aport ul . Mai departe, se arată <.ă "din cauza
zonei de răzooi şi a bombardamentelor foarte obişnuite întreprinderile nu numai că nu hc
noi investiţii, dar şi stricăciunile produse nu le repară şi nu le vor rep�a pînă la termi
narea războiului sau la ieşirea acestei regiuni din zona de război" 13• In luna iulie 1 944, Re
giunea V-a industrială Bacău raporta că în toată această regiune nu funqionează decît mo
rile şi trei fabrici de cherestea care lucrează pentru armată, fabricile de uleiuri vegetale
"Fraţii Grimberg" (Rom,an) şi "Solo" (Piatra Neamţ) 1-e.
Cheltuielile imense penuu demontare şi transport, pagubele incalculabile datorate înec
tarii lucrului a unui mare număr �e întreprinderi din Moldova, pe durate între trei şi opt
luni, în unele cazuri şi mai mult, au constituit pierderi grele pentru
economia
României.
Evacuările au afectat direct transporturile, comerţul, sistemul fmanciar-bancar etc. Căile fe
rate au fost supuse unui efort 'ifuizant. Penuu judeţul Suceava, spre exemplu, erau nece
sare un număr de 921 v a goan.e , din care 533 de marfă, 354 platforme şi 35 pentru per
soane. Prefectura Boto�anilor solicita 1� un moment dat numai pentru cereale 800 vagoane.
Fabrica de mucava şi hîrtie Piatra Neamţ 16 avea nevoie pentru urgenţa a 1-a de 1 1 00 va
goane, pentru urgenţa � :11 -a de 619, iar pentru a treia de 300. In acelaşi timp Fabrica de
celuloză din acelaşi oraş solicita un total de 647 vagoane, iar Fabrica "Bistriţa" 280. Nu
mai aceste trei întrep rinderi comandau, prin urmare, să li se pună la dispoziţie în vederea
evacuarn un număr de aproximativ 3000 vagoane.
Fabrica de zahăr din Roman, evacwndu-se incepind cu luna ianuarie 1 944 "cu bu
nurile mai importante" .� i personalul strict necesar (687 persoane) a folosit 3 190 de v a
goa ne. Acesta era numărul min�m pentru că iniţial se comandaseră 4 205 vagoane 1 7. Peste
1 000 de vagoane au fost mobilizate pentru evacuarea întreprinderilor din Galaţi '18. Aici
trebuie avut in vedere că oraşul şi judeţul ap folosit şi transportul fluvial.
Făcînd suma materialului rulant numai la exemplele folosite, se înregistrează o cifră
de peste 8000 unităţi de transport feroviar w, ceea ce socotim noi un număr impresionant
' .Moldova liberă " , laşi, 29 noiemb. 1 944.
10 Arh. st. Galaţi, fond Prefectura Covurlui, d�. nr. 76/1944, p. 1 .
1 1 Inspectoratul regiunii a I II-a industr. cu sediul la laşi a fost evacuat în cursul
lunii iulie la Bacău .
12 Cf. 1. Hagiu, op. cit., p. 91 .
13 Arh. st. Iaşi, Insp. ind. al reg. a III-a,
laşi, ds. nr. 59/1 944, f. 1 6.
·
14

15

Ibid�m.

Arh. st. Suceava, fond Prefect; Suceava, ds. nr. 7/1944, f. 1 .
111 Arh. st. Neamţ, fond Prefect. Neamţ, ds. nr. 64/1944, f. 8.
1 7 ldem, Prefect. Roman, ds. n r . 365/1944, f. 64.
18 Arh. st. Galaţi, fond Prefect. Covurlui, ds. nr. 76/1944, f. 1 1.
19 România avea în 1944 52614 vag. şi 2377 locomotive (cf. Contribuţia Româ11ie1
la victoria arupra /ascirmului, Bucureşti, 1 965, p. 1 03).
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c3ar f oar t e mult diminuat din caw a lipsei mărturi ilor documentare complete, rdcvUJ t însă
pe n tru a ilu�tra solicitarea transporturilor pe C.F.R. :\n ca.drul acestei operaţiuni . , EVA
CUAREA. Din exe mp l ele noastre lipse;c un ele j u deţe c om pl et. Să amintim doar două cu

gabarit economic ma.i mare ca Ia�i �i Bacău.
DLn c tu:z.a. [Lpse i de da te , dar mai ales da torită di�ersării lor este dificil deocamda tă
de calculat cu exa ctitate d<Jr tul căil<Jr ferate r omâne. Ce se poate cons ta ta mai. c urîn d este
faptul că solici tarea extremă a transporturilor a dus la dezorg�izarea şi ruinarea lor, l uc ru
oglindit in numeroasele dificultăţi resimţite În al te domeni i de ac tivitate . Nu se putea rea
LLza, spre exe m p l u , ap rovLzi onarea unit ăţ i lo r industriale neevacuate, a pop ul aţiei şi altor in
stim, i i cu cele necesare. Autorită�Lle civile ieşene reclamau în acest sens că "nu ne putem
apr01; i riona cu combu stibilul necesar iunqionării Uzinei ele ctri ce , întreprinderilor,
m oril or,
industriilor care repre?.en ca.u prima necesitate, precum şi a alimentelor « 20,
lmplica1iile evacuării au depăşit cu mult sf era u n it ăţ i l o r cronomico-industriale. Au fo�t
;:va.cuate im titutii administrative cu ave rea lor ; p re fe ctu ri , p r im ă ri i mun i cip al e , p re tur i, pri
mir i i comunale, spitale �i alte unităţ i san itare, Universitatea şi celelalte institute de învă
ţ� m"mt superi<Jr din Ia�L, licee, �<imna;z.ii, �coli ge n e r ale ; in stituţii de p ro fil ca. : di re eţ i i sa
nita re, camerele agricole, industriale �i de munc:i ; inspectorate ( fi n anci ar , şcolar) ; in'iitutii
Je culrur� ; ca teatre , mwce, arhive etc., toate în s oţite de averea şi mare pfrre din p erso 
nalul ce le deservea.
Cea ma i ndastă urmare a cvacuarn întreprin derilor a constituit-o con cediere a a nume
ro�i munc i rori, care erau lăsaţi pr:1dă m izeriei şi desnădejde i . I n t rep r i n der i le evacuate re
nun�au la o parte din �a lari aţ i , contribuind as tfel la sp ori rea numărului şo mm er i lor în con
,]i1 i i l e c'md situa�ia m aselor muncitoare înregistrase o curb ă ridicată a cos tu lui vieţii şi
lipsurilor de tot felul. Mu n citoa re . mame a numero�i cop i i �le dror soţi e ra u pe front, ca
şj ti neret neincorpoPabi l , unii din tre aceştia la vîrsta co pil ăr i ei , deven i ţ i salariaţi,
figurau
incorporabili
c onc e
frecvent pe l i stele celo r prop\l!ii pentru wn ced i er c . Totodată, b ă rb aţi
diati, nu numai că îngroşau rîndurile celor fără venituri, ·d ar erau destina.�i mobilizării p e nt r u
fnm r. Ilustrativ în accs1 sem este un r apor t al Regionalei a III-a in d ust rială , în care 'e
com�mna l a l iulie 1 944 că " luc ritori i �i muncitorii d i n fabrici a u fost În m aj o ri ta te con·
ceclla.ti" ZI. O situaţie Întocmită de Prefectura jud. Bacău se referă la " l uc ră t o r i i întreori n
dcr i Lor i n d us triale preaviz aţi cu concedie re a " . Este vorba de spre unită ţi le i ndustriale ,, Fil
,]erman" Ba cău, care a concedi:n 24 7 mun c i tor i ; "Bacăul-Zinger" , 25 ; So :ie ta t e a ,.Moldo
n::tr h ta" (Moineşti), 15 ; " S team română" (Moineş t i ) , 25 ; "Tăbăcăria. române:1scă" (Bacău),
6 � . Cn roca] de }76 salariaţi din c ue 54 femei cu co pi i , 1 4 1 b ă rb a ţ i mob i li zab i li , 1 8 1 băr
h a, i nemobilizabili şi fe mei fără copii 22. Alte mărturii documentare tot din Bacău : si ruaţ ie
ln wcmila de prefectura judqului care pune în evidenţă faptul că "in urma evacuării Între
prinderilor din localitate si tuaţia lucrătorilor se pre?intă <tst fel : mu n ci to ri con c edi a ţ i - 1 5 1 9
evacuaţi - 160, plasaţi în agri cult u ră - 300, ·rămaşi şo m e r i - 800 de pe rsoane « <3.
ln ca:z.ul în treprinderii "Fildcrman " , m en ţ i o n ată mai sus, "o parte din sa l ariaţi a.u
fo>t evawa1i, peste soo;0 î n să au fost concediaţi" 24• O si tu aţ i e similară şi la fabrica de
po� tav Buh11�i , · unde ..,patroni i a).! evacuat aproape Întreaga. i n s talaţ ie , lăsînd fără nici o
su rsă de:: v enitur i masa de m u nci to ri " 25•
Ca urmare a. stării de răz b<Ji �i a evac u ă ri l or . pe raza Regionalei a V-a. in dustria lă
Bac5Ll, la data de 15 iulie un nu mir de 28 unităţi "nu funqiona.u" , deşi erau mobilizate
pentru lucru. [n dreptul în treprin derilor i ncluse în tabel ul care redă această situaţie sînt
menţiuni ca : eva cuată, rămasă În teritoriul <Jcupat de ruşi, distrusă de bom b e , nu funcţiu
nează ttc. Z5.
Con cedieri masi ve datorate aceloraşi Împrejurări au avut loc şi la Şantierele nav,.k,
Filatuu " Atl antjc« , moara " Steaua.n ,
Fabrica .. Greerul" etc. di n Ga.la.Ii ; Fede r al a "Lucc,1fir u l '' şi moara "Prutul " din H�i ; Fabrica 4!! -j:)r;,sJ�,�se �him ice elin .l.\1ăra�eşti ; Societatea
1· 1 /

· ... .
.
.

• :.

1

'·

cr. A u rel Loghin, I. Agrigoroaiei, Em. Bold, laşul COIJtempofan; edit. "J un i mea " '
� · .- · ·
l aş i , 1 9� 9 , 91 fi. I. Haglu, op. cit., p. 9 1 . ·
2 1 Arh. st. Iaşi, fond I nspec t. rcg. III-a , ind., la.şi, ds, nr. 59/44, f. 1 6.
� Arh. st. Bacău, fond Prefectura B acă u , ds. nr. 1 73/1944, f. 1 59.
· .. . ·
23 I.dern, ds. nr. 74 /1944, f. 1 58- 1 5 9 .
_,. .
·
2� Arh. st. Bacău, fond Fabr. încălţăminte "Partizanul". ds. nr. 84/44', f. 217.
25 Cf. D. Zaharia, El. Chiriacescu, 'Mss. Documente, Arh. Bacău, p. 253.
2 6 Arh. st. Iaşi, fond Insp. ino. reg. III, ds: nr. 1 34/1944, f. 3.
�o

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

5

EVA•CUARILE DIN MOLDOVA lN AL DOILEA RAZBOI MONDIAL

491

de electricitate din Bîrlad ; diverse unităţi comerciale din Tecuci 27• Acest aspect se înti ln eşte ,
fără excepţie, În toată Moldova. Din Iaşi, spre exem p lu, numai în luna martie şi-au Încetat
activitatea un număr de 23 între p rinderi 28, lăsi n d fără lucru numeroşi munc itori . Lucr3ri
consacrate perioadei evidenţi'\Ză, de asemenea, faptul că restrîngerea activităţii Întreprinde
rilor din oraşul Iaşi În vara anului 1 944, ca şi în întreaga! Moldovă a avut drept con
secinţe creşterea numărului de muncit;,ri concediaţi.
In 'multe cazuri patroni i sau conducătorii unităţilor evacuate luau
cu ei sumele de
bani destinate funcţionării acestora, părăsind fabrica şi pe muncitori fără · să le plătească
salariile.
Rapoarte ale autorităţilor întocmite în pr i măv a ra şi v31ra anului 1 944 consemnează
că patronii unor întreprinderi din I aşi la : "Si l i coza", "Vîscotex.f' , " Industriile chimice",
"Ţesătura mătasei şi a lînei", "Textila-Copo u " , etc. au părăsit oraşul fără a satisface toate
îndatoririle faţă de muncitori 29• Prefectura raportează cazul Ministerului de Interne ară
tînd că nemulţumirea în rindul muncitorilor sporeşte şi devi n e zi de zi mai pronunţată şi
de na.tură a conturba ordinea publică chiar în imediata apropiere a frontului 30,
Autorităţile băcăoane smt nevoite să recunoască, la un moment dat că problemele
munc itoreşti "de la o zi la alta iau aspecte tot mai Îngrijorătoare din cauza sppririi nu
mărului lucrătorilor concediaţi de întreprinderi datorită evacuărilor" 3 1. Intr-o adresă către
Ministerul muncii, Prefectura Baţău făcea cunoscut că o parte din lucrători au fost pr�
avizaţi şi din această cauză muncitorii sînt nemulţumiţi fiindcă rămîn fără întrebuinţare şi
deci fără hrană pentru ei şi familiile lor ... 32.
Incertitudinea şi îngrijorarea domneau ,p re tutin den i , ele aveau să crească pe măsura
desfăşurării evenimentelor din vara anului 1 944 pină la deznodămîntul din august, cînd răz
boiul capătă o altă semnificaţie pentru intreg poporul muncitor din ţara noastră, pentru
naţiunea română doritoare în marea ei majoritate să dea un alt sens p arti cipării la cel de-a]
doilea război mondi a l .
lncepînd cu luna manie a anului 1 944, În toiul evacuării Întreprinderilor şi i n stitu
ţiilor din Moldova de nord, se declanşează cel de-a] doilea val de refugiu , anume populaţia ;
salariaţii şi nesalariaţii, unii În mod organizat sub �uspiciile autorităţilor, alţii cu d e
sine învoire, producîndu-se începîn d cu această lună un exod continuu al su ferinţ elor de
tot fel ul pentru aceşti Dpelerini" ; foame, boli, frig, ni ps a de ad ăpos t etc, o •primă men
ţiune în acest sens, cunoscută de noi este Ordinul guvernatorului provinciei Bucovina din
1 3 martie, prin care alerta prefectura Suceava că în conformitate cu normele privind eva
cuarea, "această operaţiune poate începe de pe acucrn 3>. ln aceeaşi circulară sînt fixate zo
nele de refugiu ca şi numărul de persoane ce puteau fi evacuare. Astfel :
Cernăuţi -26.1 52 ; Rădăuţi, 40.224 ; Storojineţ, 1 5 .08 7 ; Suceava, 26.890 persoane. Deci, un total de
1 09.353 persoane însoţite de strictul necesar traiului, urmau să se stabile315că in judeţul
Mehcd1nţi 34. Alte date completează pe cele de mai sus. Aşa spre exemplu, oraşul Suceava
era aproape pustiu la un ·moment dat, "rămăsese 1 .700 persoane după recensămintul popu
laţiei făcut la începutul lunii mai" (1 944) :>;;� . In acelaşi timp se face. precizarea că un număr de "48 comune d in acelaşi judeţ au fost :evacuare" 36.
Consecinţele dramatice ca urmare a stabiliri1 frontului în partea de nord-est a Mol
dovei, notăm şi în cazul judeţuluî Botoşani, unde începînd cu 9 martie 1 944 au loc pre
�:itiri intense pentru refugiu. O situaţie din data de 1 3 a aceleiaşi luni "privitoare la cei
re vor să se evacueze în prima etapă• înscrie cifra de 8.795 persoane 37 • Intr-un tabel al
prefecturi i aceluiaşi judet însă, sînt "propuse pentru evacuare" 22.433 cetăţeni 3_8,
ceea _ ce
ronduce la ideea că este vorba de un alt eşalon. De altfel evacuarea Întregului judeţ Boto-

la

�1 Arh. st. Galaţi, fond;. Insp. gen. al -. lmUncii,. · Galaţi, ds. 38/1943,
S t -9 1 ; idem, ds. nr. 4/1 943" nenum .
, , _ , .· . . ..
<8 A. Loghin şi wlab., /aşul contemporan, . p; !15. o;29 1. Hagiu, op. cit., p. 1 04.
. G ,, , J; .
' · < ,,
30 1. Hagiu, op. cit., p! 1:05. ·
. ! ' \' 1 \ · : ·, ;
31 Arh. st. Bacău, fond Prefectu ra BacăU\ -ds.. lnr. 114'/1944, f. 207.
32 I de m , ds. nr. 15 /1?,44, f. 226.
'
,'
33 Arh. st. Suceava, foud , · Prefectura Suceava, ds. nr. 6/1944, f. 2 1 5 .
3 4 Idem, ds. 1 20/1944, f . 1 5 .
35"Jdem, ds. 45/;1 9-44,
f . 267.
·

36 lbid�m.
37

3&

f. 21 - 3 3 ,

·

Arh. st. Botoşani, fon'd . Prefedura Botoşani, ds. n r. 1 68/1944, f. nenum.
I dem , ds. nr. 1 70/1 944, nenum.
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�ani s-a făcut foarte în grabă, fapt care a Îngreuiat întocmirea de statistici. .,Ruşii - pre
ci:z.e:u5 documen tele - ocupaseră pe ne�teptate R ep icen ii şi Movila Ruptă, in ziu31 de 26
mar ti e... ; astfe l incit e<jalonul al doile a a t rebui t să p!lece în aceeaşi z.i (26 martie), imediat
<lupi e� alonu l întîin 39•
Din Cîmpulung Moldoven esc sînt gata. de p l ecare în refugiu un număr de peste
20.00 0 ceti�eni civili ��. ude, u l Baia, cu excep ţ ia a două s ate din extremitatea sud-vestică, a.
iost " com p lect evacuat" \ fiind unul dintre jude�ele expuse în totalitate distrugerilor pro
vocate de încleştir i l e militare. lmpre:ună cu ce tă�cn ii acestor locuri au fost cvacuate peste
:.ccce mii de a.n imale, ca fi alte bunuri person ale ce au mai putut fi luate.
Lunile m :ar tie şi apri l ie au cu n o scu t o :intensificare apreciabilă a măsurilor de eva
c uar e. De exem p lu, n u m ai în cîteva zile de la sfîrşitul lunii martie, Începutul celei u rm ă
toare pri n �;ara R o man au trecut trenuri insumind 1 40 de vag oane, În care erau persoane re
fug;i J W din Cemău�i. Vatra Vornei şi G ur a Humorului 4". O �tire asemănătoare rezultă şi
u i n tr- o adresă a Prr fecturi i Bacău, care ccnţ ;n e p reci z are a că "de la data de 31 martie, la
17 iun ie prin aces t j u d eţ au trecut un număr de 205.697 pe r so ane refugiate din
nordul
Mo]doyei , Bucovina şi Basarabia" �J. O evacuare timpu r ie se produce şi la laşi. In ziua de
27 ma nie, Prefectura din lcc ali tate emite un ordin circular tele fo n ic că tr e p rc tor i i de plăsi
in care s e precizeaz.:J lawnic şi exact " puneţi în executare eşalonul doi 44 din operaţiunea
L t1 1 " . Pîn ă la data de 1 0 mai au fost evacuate în zona Va slui 93 .294 persoane 45• Refug iul
a (est masiY, de vr em e ce, se ştie, fro n tul se afla şi pe teritoriul acestui judeţ. Aşa se ex
plică �i ordinul p re fec turi i din 1 2 iunie către un număr de 21 localităţi rurale de a se
r etrage cu to:ne animal ele în zona din sudul judeţului 46 .
Pln i la data de 2 mai, Prefectura jude �ului Roman cvacuase 8.427 persoane 47• Nu
mărul evacua�ilor din ac es t judeţ a fost însă cu mu lt mai mare. Dintr-o "Situaţie de nu
mărul popula�iei u rban e �i rurale evacuată, precum �i numărul de animale din judeţ, Întoc
miti la data ele 1 9 iunie rezultă următoarele : Din mediul urban - 1 8 000 ; din mediul
rural - 1 4 8 . 000 ; evacuaţi din alte judeţe - 2.964 (sinistra�ii judeţelor din nordul Mol
dovei stabili'i in zona Romman, erau expuşi acum unei noi evacuări). La rubrica obser
vaţ[i a situa� iei am in ti te se menţicnea.ză faptul că în n um ă ru l retpectiv "nu intră cei 8.000
Locuitori ur bani şi 8.427 lccuitori rurali, ev acuaţi în judeţul Teleorman. Rezultă deci un
total lle 185>.000 persoane te. La acest cortegiu mai vine adăugată evacuarea unui număr de
peste 90.000 animale (bovine, c ahaline , porcine, ovine2 , 1 .052.240 kg. bagaje,
389.880 k�.
arh.ivă, 8.400 kg. tezaur, 1 84.880 kg. aparatură medicala, 7.900 kg. material didactic, 1 .030 kg:
odcare, 200 bucăţi opere de artă, 6 1 .800 kg. materiale electrice, 21 0.000 fabricate C.A.M.
(Casa Autonomă a Mo nopo l urilor) etc. •9• Un documen t emis de Prefectura Roman conţine
precizarea că n u mai bunurile a cestei prefecturi şi cele particulare 50, evacuate se evaluează l'l
suma de 1 5-9.459.000 lei 51, ceea ce ne duce la concluzia ci valoarea tuturor bunurilor cva
cuate elin acest judeţ era cu mult mai mare.
Pînă la ce grad de inten si tate a ajWJs operaţiWJea; de evacuare în unele zone, rezultă
şi dintr-un ordin al Diviziei a IV-a i n fanterie emis la 9 mai (după ce majoritatea cetă�e
nilor se refugiaseră), in care se prec on iza ci : "se vor curăţa numai de res turile de popu
laţie " � ! . Este vcrba despre un număr de 22 sate din judeţul Roman aflate in spaţiul de
confrun tări mili tare. fn urma unei intervenţii a Corpului 1 armată, Prefectura Roman cere
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A rh. st. Iaşi, fond I n sp. gen. ad-tiv I .:��5i, ds. nr. 4/1944, f. 4 1 .
Arh. st. Suceava, fond Prefectu ra Cîmpulung, ds. nr. 25 / 1 944, f. 1 60 .
ldnn, Prefectura. Baia, ds. nr. S/1 944, •.f. 62.
Arh . st. Neamţ, fond Prefectura Roman, ds. n r. 146/1 944, f. 1-2 .
•

Arh. st. Bacău, fond Prefectura B�u. ds. · nr. 72/1944, f. 153..
Arh. st. laşi, fond Insp. gen. ad-tiv:, Î�Î. ds. nr. 1 / 1 9 44 , f. 4 1
Idem, lnspect. sanitar , 1 .., ds. nr. 1 65/1944, f. 26.
,�,
Idem, Prefectura la�i, ds. nr. 1 3/1944, t 1!14.
.
Arh. st. Neamţ, fo n d Prefectura Roman1 ds. nr. 340/1944, f. 78....,... 7 9.
Idem, ds. nr. 221/1944, nenum.
Idem, ds. nr. 365/1944, f. 201 .
.
Nu am putut desluşi care sînt aceste bunuri particulare, ce reprezintă ele şi pe
•.

� 1 Arh. SI. Neamţ, fond Prefectura Roman, ds. nr. 364/1944, f. 2.
s2 J bia�m. f. 3 1 3.
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Legiunii de jandarmi din subordine să procedeze
.,imediat la evacuarea
totală a satelor
aparţinătoare de Comuna Muncelul de Sus (patru sate) Sl,
Am insistat puţin asupra situaţiei existente în judewl Roman �ntrucît în acest caz
partea documentară ne-a fost mai favorabilă, ajutîndu-ne să relevăm mai pe larg implica
ţiile nefaste ale rcfugiului. Situaţii asemănătoare s-au petrecut însă şi cu alte judeţe ale
Moldovei. In măsura în care datele documentare ne vor ajuta vom şi exemplifica.
Evacuarea judeţului Neamţ .,s-a făcut la începutul lunii aprilie". Şi în cazul acestui
judeţ, ca şi în ale altora, nu dispunem decît de date parţiale, suficiente însă după soco
tinţa noastră pentru ilustrarea unei anumite situaţii. Numai aparatul administrativ al ju
deţului Neamţ a evacuat 6.600 persoane, pentru transportarea cărora şi a. strictului nece
sar s-a folosit 1 68 vagoa'lle 5•. La rubrica transport se adaugă şi 5.332 căruţe 55•
Judeţul Fălciu raporta la un moment dat că .,pregătirea şi executarea operaţiunii 1 1 1 1
a lunii (aprilie 1944)" 56. Ca urmare
s-au evacuat un număr de 5.780 persoane imbarcate în 257 vagoane 57• Prefetura Putn.l,
numai în faza a doua preconiza să evacueze 1 1 .000 persoane, 664.91 0 kg bagaje, 230387 k�.
arhivă, 1 5 . 1 3 5 kg tezaur, 424.920 kg aparatură, 149.270 kg diverse. Pentru transport s-au
solicitat 2.000 vagoane .,necesare evacuării" 511, De asemenea, judeţul Bacău, în faza a. II-a
a evacuat peste 1 3 .000 de persoane insoţite de bagaje, arhive şi diverse alte bunuri. Covur
luiul, judeţul din extremitatea sudică a .Moldovei, deşi expus mai puţin, a cunoscut aceeaşi
stare agitată a evacuărilor şi primirilor de refugiaţi. In aprilie 1 944, se resimţea deja eva
cuarea şi în acest judeţ, .,În urma plecării diferitelor instituţii din oraş şi judeţ pe apă
şi
<ale ferată" !i9. Din datele ce le deţinem rezultă că judeţul Covurlui a evacuat 1 7.350 per
soane 60, Bunurile evacua te din acest judeţ sînt cu mult mai mari în comparaţie cu popLI
laţia. l ată ce dezvăluie un "Gra.fic reprezentînd felul bunurilor evacuate după 1 aprilie
1 944 şi valoarea lor" 6 1 , Animale : bovine - 298.000 capete, cabaline - 276.000 capete,
ovine - 270.000. Vehicule : tractoare, batoze, secerători etc. în valoare de 2.460.000. Ce
reale 430.000 kg (nu se menţionează vaJoarea). Diverse : conserve, alimente, coloniale, stofe
etc. în valoare de 24.000.000 lei. Industrie : instalaţii, materiale şi altele în valoare ' de
3.700.000.000 lei. La. aceste sume se adaugă .,circa trei miliarde lei" 62, reprezentînd . bunu
rile particul311'e evacuate de la 1 aprilie pînă la 10 august. Adunînd aceste S\lrne, pafliale
şi ele, după cum se poate observa, rezultă că num� judeţul Covurlui a evacuat bunuri de
ordinul a zeci de miliarde de lei. Admiţînd şi faptul că alte judeţe au fost supuse unor eva
cuări aproape totale se poate desprinde cu uşurinţă imaginea unui efort de dimensiuni uriaşe
şi a unor pagube enorme suportate de populaţia Moldovei.

.,M" a fost principala preocupare în prima jumătate

Tot în cazul judeţului Covurlui trebuie arătat că numai o part'e a instituţiilor din
Galaţi aveau de transportat, spre exemplu, în eşalonul 1 145.048 kg. arhivă şi 87.720 kg.
bagaje, iar în eşalonul al Il-lea, 6.722 kg. arhivă şi 1 4.640 kg. bagaje 63.
Mulţi cetăţeni au părăsit locul de baştină, plecînd în refugiu pe cont propriu, fără ca
autorităţile să poată consemna aceasta, fapt care vine să demonstreze, pe lingă lipsa de date
complete, că numărul evacuaţilor a fost incomparabil mai mare cu cifrele de care dispunem
deocamdată.

53

Arh. st. Neamţ, Prefectura Roman, ds. nr. 364, f. 3 1 6.
Arh. st. Neamţ, Prefectura Neamţ, ds. nr. 79/1944, f. 10.
55 Idem, ds. nr. 77/1944, f. 23-24.
56 Document operativ emis de autorităţile militare centrale, in baza căruia s-au efec
tuat evacuările.
57 Arh. st. Galaţi, Insp. gen. ad-v Gal34i, ds. nr. 1 26/1944, f. 1 75-1 76.
58 Arh. Ministerul Apărării Naţionale (in continuare M. Ap. N.), fond Corp V ar
mată, ds. nr. 2620/1944, ff. 369, 371.
59 Arh. st. Galaţi,
fond Prefectura. Covurlui, ds. nr. 84/1944, f. 74.
60 Idem, ds. nr. 1 49/1944, nenum. ; Primul ordin de evacuare în acest judeţ este
transmis salariaţilor primăriei Galaţi la data de 8 martie 1944. (Arh. st. Galaţi, fond Pri
măria municipiului Galaţi, ds. nr. 32/1944, f. 68) ; i�r primele buletine pentru refugiu a
populaţiei din Tecuci au fost emise la 22 martie 1 944 (Arh. st. Galaţi, fond Poliţia Tecuci,
ds. nr. 1/ 1944, ff. 2-10 ; M. Guziec, op. cit., p. 7 5 ).
6 1 Arh. st. Galaţi, fond Prefectura Covurlui, ds. nr. 83/1 944, f. 9.
62 Ibidem. f. 8 1 .
6 3 Idem, ds. nr. 143 /1944, f. 1-2.
�
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. D ate Uli]e au întoc m i t şi au tori tă ţ i le mclitare pnvnor la cvacuări, cu inconvenientul c1
:Jct �tea înglobează mai muhe unită �i a d m i nistrativ-teritoriale, suprapunînclu-se cu datele oferite
de p re fecturi . Marile u n i tă�i in o rgani za rea lDr cuprindeau do uă , trei şi chiar mai multe judeţe
la un lo.c, i n tocmind rapo arte ca atare. Spre exe mp l u , Cor pu l V armad Întocme�te o ,. s i t uaţ ie
generali a tutur or p ersoanelor, vietă�ilor �i materialelor ce urmea;t.ă a se evacua în faza a 11-a,
din j u Je,e ] e !'l< eam �. Bacău si Putna"', situa,ie clin care rezultă d islo carea a unui număr ele
3 7 . 352 funcţ ionari �i m embr i de familie. De asemenea , sînt notate cumulat canti tăţ il e de b.l
gaje, a rh i v e, t e;�.J ure, aparaturi, m i jloace clc transport etc. 64• De fal ca re J pe judeţe a cifrelor
cnun�ate, este imposibilă, totu�i ele oferă o im a gi ne clară as u pra acţiunilor întreprinse cît şi
d i m LnsiunL!e acestora.
l.J n alt exr m pl u mai edi f i cator î l oferă C o rpul III teritorial armată, cu garn i zoan c în
Orhei, Chi�inău.,. Hu� i . Vaslui, Tecuci , Tut ova, c are de asemenea, î n toc meş te o situaţie pri
v ind �persoanele, viet:5 �cle �i materialele ce se ev acuează în fazal a 1 1-a" . Redăm cifrele pentru
claritatea �i Jimcns;iun i le lor . Persoane, tot�] general, 244.1 23 ; bagaje - 19.1 80.270 kg. ; ar
hivă - L .68 J . 4 L6 kg. ; teza ur - 347.600 kg. ; ap ara tu ră medicală - 567.'J50 kg. ; mate
r i ale didact ice: - 2.7q 0.235 kg. ; odoare - 20 1 .1 50 kg. ; oQie cte de artă - 1 20.248 kg. ;
cai - 85 . 3 86 ; bovine - 467.467 ; ovine - 89.632 ; mijloace auto - 1 62 ; căruţe 25 . 5 6 L ; tractoare - 788 ; ba:toze - 4 79 etc. �>.
Evacuarea u m atei a co n stit u i t o probl emă la fel ele di f i <. i lă şi co�tisitoare pentru autori
tă,i şi popu l a ţ i e intru cit şi a.ceasra a apelat la ace l eaş i mijloace �i servicii ale C.F.R.-ului ; au
rechi:z.i�ion a t .că ru'r �i anima le de la cet ăţ en i , au aglomerat traseele, deteriorîndu-le cu mij
lo acele lo r auto J e mare gaba.r it. Unităţi m i litare cu efec tiv e numeroase şi bunuri ce le apar
'incau s-au pus în mişcare la d"te di ferite cu di recţia sud, sud vestul ţării antrenînd cu ele
�i o parte a po pulaţiei civi le, respectiv tineretul prem ilit <\r 66, Regi m en tul 5 artilt rie grea Foc
ian i s ol i cita pentru e v � are două g arn i tur i de tren, fiecare cîte 50 de vagoane şi 2.000 că
ru�e "'1• Un a l t regimerit, 27 inf an te rie Bacău, u rma să tran sporte 76.495.900 kg. armament,
14.5 5 5 kg. cazarmament şi 9 1 . 02 1 kg. alte materiale divcrse 68. ·
In timp ce unele uni tă �i mi li tare se evacuau, ahde v en eau în această zonă a et apelor
cu destinajia front.
·
Daca �ub aspe c t orga n i zatoric evacuările au dec urs mai mult sau mai puţin satisfăcă
tor, co n s ec i n �ele lor au fost de-a . dre p tul dramatice prin suferinţele şi p i erderil e ce le-au pro
vocat, prin trauma p si hică supor tată de refu gi a�i . şi nu numai de ei, · ci şi. de cei care au
v�nit în conuct cu dîn�ii, parti cipînd d eopotr ivă 1� durerea lor.
Problem a evacuăr i l o r are în con secin �ă un dublu aspect, oglindit În termenii evacuat şi
refugiat, de�i sînt sinonime. Evacuarea presupune momentul dislocării populaţiei şi bunurilor
materiale <lin zona fron tul u i şi deplasarea aces;tora. în alte locuri mai ferite de pericol u l rh
�iului. Odati a j 1,1 n să la locul destinat . găzduirii temporare, aceeaşi populaţie este intîmpinad
cu term enul cle refugiat. Da.că evacu area a constituit o• problemă dificilă şi anevoioasă, tre
buie :arătat c5 ampla!i<(rea refugiaţilor a fost şi · m ai grea, avîndu-se În vedere f;q>tul că ace�
tDra trebuia să li se asigure condi ţ ii, fie şi minime, de muncă şi viaţă, chestiune extrem
de
'
grea· în acele vremuri de mari restrişti.
Popula�ia evacuat:'� cu deosebir e din nordul Moldovei, a găsi t găzduire şi adăpost nu
n u m ai în zonele din sud-vestu l ,ări i , a�a cum bine se ştie, ci in multe cazuri însuşi Moldova
a devenit �i ea aceeaş i gazdă p rimitoare a sinistraţ i lor clin zo n a frontului. Numeroşi refugiaţi
s-au s.ta b i l i t pentru o durată mai mică �au mai mar e În jude�e]e din sud, 315tfel- -îrn!tt�teft...=.
toriui Moldo vei devenise: în acelaşc timp zonă sin i strati şi zonă p rimi to are cle sinistraţi, ceea
.ce di noi dimensiuni acestei p rob.leme · în cazul Mol dovei, re.zultînd adevăratele sforţări ale
. .
.
populaţiei ain această parte a ţării.
Pr• f•oetura Ro� ra:porta la data de: 25 mai 1 9'44 Inspectoratului gene ral administrativ
Bacău c ă in 'judeţul re s pec tiv �e aflau refugiaţi din alte judeţe 69 ; în mediul rural 2 964 per
soane, iar in o raşul Roman un număr de 7.077 evacuaţi. In judeţul N� amţ s-au stabilit
\ ..

e� Arh. M. Ap. N., fond Corp V armată, ds. nr. 2 620 f19H, f. 355.
e5 lb id rm. f. J5 3 .
6e A u f o n supu <i evacu;irii sup awpiciile armate. -4 1 .000 t\m:�i di� .zona , �pijl)l,i V.
.
ar mată, iar Corpul III armată a mobilizat �i evacuat 1 27 .'9 5 0 prem1htan, numaJ 111- flWZa. . a.1"
I�-a ; (a s;e vedea Arh. M. Ap. N., fond Corp V armată, ds. nr. 2620/1944, H. · i 69�i7 i ,
35-2 bi .
•
A rh . M. Ap. N., fond citat, ds. nr. 2620/19-4-4, f. 33,.
,. r;,�•�-. L 1 cu..
� Ar h . st. Numţ, fond P refectura. Roman, ds. nr._. -3.64_/)::9 4-4> _ţt - 1 ?'6� 207, 21 3;

ţ>
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peste 35�000 de refugiaţi veniţi din alte judeţe 70. In acelaşi timp, judeţul Neamţ avea proprii
lui sinistraţi de război (35.1 23 p ersoane) evacuaţi din nordul judeţului şi amplasaţi în comune
de pe raza aceluiaşi judeţ 11 Neamţ, dm sud sau din zona muntoasi, mai puţin expuse dis
trugerilor de război. O asemenea situaţie şi la laşi. judeţul Bacău, situat pc anera prin
cipală de scurgere a. refugiaţilor, ca şi Romanul de altfel, a fost gazda a numeroşi sinistra ţi ;
pe unii găzduindu-i în trecere, altora oferindu-le ospitalitate mai îndelungată. La data de 2.'
iunie erau stabiliţi în judeţul Bacău 7.479 de suflete, care aveau cu ei un număr mare de
vite 72• Autorităţile respective işi puneau la a.cea da.tă problema asigurării de condiţii pentru
iarnă a acestora n. Alte mărturii relevă despre ajutoarele primite de către refugiaţi . Astfel, tot
la Bacău au servit masa numeroase coloane de refugiaţi 74, valoarea ac.estor mese ridic·îndu-se
la suma de 6.2 1 1 .960 lei. A ieşit în evidenţă, în asemenea împrejurări activitatea organizaţiilor
de patronaj. Numai în perioada 1 mai - 15 iunie 1 944 Comitetul judeţean de patronaj Bacău
a acordat sinistraţilor refugiaţi, aflaţi pe teritoriul acestui judeţ, ajutoare în valoare de 979.39'1
lei constînd din alimente, îmbrăcăminte, medicamente, bani în numerar 75. De subliniat că în
scopul ajutorării rcfugiaţilor au fost infiinţate cantine speciale.
Dintr-o dare de seamă a prefecturii Covurlui către Comandamentul general al etapelor,
asupra asistenţei refugiaţilor întocmită în data de 12 august 1 944, rezultă următoarele : "in
treg teritoriul judeţului Covurlui, inclusiv municipiul Galaţi a fost supus operaţiunilor ordi
nului " 1 1 1 1 M" 76 şi a servit numai ca un teritoriu tranzitor pentru alimentare . pe timpul cît
erau nevoiţi să se oprească in gări sau localităţi". Documentul face precizarea că pe teritoriul
judeţului respectiv, nu sînt stabiliţi refugiaţi.
Asistenţa din partea judeţului Covurlui a Început în ziua de 22 martie 1 944 - preci
zează documentele. Impresionaţi de "convoaiele triste, pedestre, ale rdugiaţilor români" auto
rit.'l ţilc judeţului Covurlui au "Eirgit cadrul de activitate al asistcnţei vremelnice a acestora
din proprie iniţiati�ă". Au fost infiinţate cantine în diverse localităţi, puncte de trecere 7 7 .
Numărul rcfugiaţilor asistaţi este de 489.503. Numărul meselor servite de 576.334 porţii,
fonduri cheltui te - 3.51 0.067 71.
Asemenea gesturi de omenie şi solicitudine � dovecJjt toate judeţele situate În calea re
fugiaţilor. Prin area>ta, populaţia a răspuns unor sentimente de firească frăţie şi solidaritate
cu cei nă p ăstuiti de ororile războiului. Totodată trebuie spus că, oricît de primitoare ar fi fost
gazdele, fie ele din Moldova sau din celelalte regiuni ale ţării, cu greu ar fi putut alina su
ferinţele refugiatilor. Aceste dureri nu pot fi redate decît prin cuvintele celor care le-au
suportat. Adresindu-se mareşalului Ion Antonescu, locuitorii satului Boureni comuna Moţca,
fostul judeţ Baia, scriau in vara anului 1944 : .. Cu lacrimi în ochi venim înaintea Dvs., a vă
reclama următoarele : Toţ i locuitorii din satul Doureni au fost evacuaţi în timp de trei ore,
în ziua de 9 aprilie 1 9H, răminîndu-ne tot avutul nostru în mîinile armatei. Timpul fiind
prea. scurt pentru evacuare, nu am putut ridica nimic �in acel sat, rămînîndu-ne casele mobi
late, vitele, grîul, secara, orzul, ovăzul, porumbul, furajele, iar noi muritori de foame. In
ziua de 10 aprilie s-a dat foc satului arzînd totul..." 79• Şi ca o confirmare a acestei j31lnice
plîngeri, la 29 aprilie, Regimcnul 13 infanterie se adresa consiliului de patronaj Bacău, subli
niind încă o dată adevărul dureros despre satul Boureni, ca şi despre alte localităţi cu aceea�i
soartă : "Măsurile dictate de luptă a,u făcut ca locuitorii satelor Boureni, Moţca, Sodomeni, ca
şi Paşcanii eo, să se refugieze şi să fie evacuaţi numai cu ce .au putut scăpa. Populaţia a fost
Întreţinută ele regiment cîteva zile - arată raportul - iar În p.rezent starea acestei populaţii
nenorocite este disperată, fără mincare, fără asistenţă medicală şi plină de paraziţi". Totodată
raportul pune în evidenţă faptul că majoritatea acestei populaţii, lipsită şi de mijloace de
transport .este compu �ă din copii pînă la 1 2-1 3 ani, femei văduve de război, şi femei a
·

70 Arh. st. laşi, fond lmpcctoratul gen. s�nitar laşi, cls. 1 64 {1944, f. 428.
71

Arh. 5t. Neamţ, fond Prefectura Neamţ, ds. nr. 66/1944, f. 4 .
- 7 6 3 , viţei - 377, oi - 4 61 5 .
73 Arh. st. Bacău, fond Prefectura Bacău, ds. nr. 74/1944, f. 1 58-1 59.
74 Idem, ds. n r. 72 {1 944, f. 1 5 3.

72 C a i - 955, boi - 5 8 6 , vaci
75

76

Ibidem, f. 1 5 1 .

Precizări în legături cu obligativitatea adăpostirii refugiaţilor evacuaţi din alte zone
ale Moldovei.
77 Arh. st. Galaţi, fond Prefectura Covurlui, ds. nr. 46/1944, f. 5 1-52.
Ibidem.
79 Axh. st. Suceava, fond Prefectura Baia, ds. nr. 5 /1 944, f. 1 6!!.

78

BO

In aceeaşi situaţie au fost şi locuitorii satelor Miroslăveşti şi Verşani.
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ciror bărba�i §Înt concentra�" 51• Conducerea regimentului amintit solicită în raporrul respectiv,
ridicarea aces tei popu a1i i din zona frontului �i evacuarea in re un ea Bacău.
La. 2} iu n ie l 944, P refectura j uclqului Baia se adresa Mini ste ru ui de I n te rne cu o re
l at�e des pre refu giap şi starea lor materială, su erînd revenirea unora dintre aceş tia la vetrele
lor penuu a-�i putea lucra p ămîn tul. A,rătind că ma or t a tea celor ·în cauză sînt din satele
dinain.te :a liniei de luptă, r apor tul precizează că .,toti s-au dislocat În p ri pă , şi-au luat ce au
putul ; că ru'e cu boi >au vac i , cu cai, oi , pu1ină hrană şi l ucruri casn i le, al�ii numai cu put i ne me
rinde şi haine în spate , al1ii fără nimic şi descult . Unii şi-au luat cop ii, ia.r altora le-au ră
mas o p :u te din copii la IUfi. Sînt multe v ăduve de război sau sotii de conc cn trati, avînd �i
copi i . Toţi - con chide :ra!Jortul cit at - sînt fără m jloa ce băneşti. Nici una din aceste fami
lii, din li p s:i de m i lo ac e m ateriale, nu pot sup or ta drumul lung, pină în jude�ul Muscel şi
nic i nu vor, spe rînd Într-o apr op iată întoa7cere la cămine sau p osi bi li tatea să-şi lucreze pă mi n 
luri l e cu aprol>area autori tă ,ilor mil ta re wn zon ă" 82.
O sirua,ic: alnică a ref u a�i lo r raporte ază medicul şef al ude �ului Neam� către Ministe
rul sănă tă�ii, la l+ iu l i e 1 9 � �
" Ace st juclet este bînt uit de tifos exantematic răspînd t de refu
gia1ii qre trăiesc foarte mul'i prin păcluri , în cort uri de pînză, ma ori tatea în a d ăposturi din
scoar� de copa ci, sau chiar sub cerul liber. Lipsi1i de schimburi, de să.pWl şi de hrană, trăincl
în aglomera1 ie, s-au cont aminat cu uşurintă şi repeziciune toate comunele prin care aveau trt:
cere >au în c ar e se adăposteau" 83 • Subliniind că lipseşte person alul medical şi s an i tar auxiliar
neces:u, deo arece fuse;e evac u at în mare p ar te , semnatarul r aportu lu i, dr. Alexandru Comă
n i �ă, atrage aten,ia asupr31 Dorî n d uir i viqii refugia?lor, care ! i psi � i de a dăpost uri , fără cîşti
guri care s:i le asigure un rrai o men es c, vor intra în iarnă goi şi fl ăm n z i, pregătind cohorta
mm �LIC>r de mizerie şi de bo l i " u.
Impresion a t �i recepti v 5n acelaşi timp la cele ce se petreceau cu
re fugi a�i i ,
medicul
amintit con semna în continllajl'e : Deocam dată refugiaţii pribe esc din sat În sat vînzîndu-şi
puţinul ce- l mai au ; -o vită sau un cal, şi dup:i ce vor termina toate resursele, nu le va
mai rămîne .decî t mila trecăt orilor. A ce�ti refugia,ţi stau în preajma frontului cu năde d ea c:i
mîine >c vor p u tea î n apoi.a ]:?j căminul lor, da.r dacă iarna îi va găsi în s tu a�i a de astăzi,
t ragedia. v a fi mare şi epică. Se i mpune un sprijin mai efectiv wn pa rtea Consiliului de pa
tronaj şi a C rucii Roşii - conchide raportul �.
Nomr roase alte aspecte comp leteal cortegiul de nenoroc m şi suferinte ce-au însotit popu
la,ia refugiati . Adesea convoaie le d e evacua ţi străbăteau sute de kilometri cu propr iile lor
mijloace de transport, care erau că r u �l e. Prefectura Roman se plîngea intr-o adresă că " s-au
ma.i opri t pe teritoriul j ude1ului nostru, tot în plăşile din sud, p ;tr te din refugia�ii ude�el or
Dorohoi , Boto�ani, Ia�i ş i Baia a căror v t e au căzut, nemaiputî nd continua dru mu l " 86•
Un a,l t aspect a fost acela că în unele cazuri populatia r e fu giati a ajuns într-o re giu ne,
iar autorităţile j ud�e l or respective erau evacua te în a l te regiuni,ceca ce con tribuie la creşterea
dificultăţilor �i neajuns u r i lo r în coordonarea şi asi r a re a de c on d i� ii , cît de cît, optime în re
fugiu a evacuaţ i l o r 81• Mare nemul�umire persistă în rîndurile po pul a� c evacuate din alte ju·
df1e - p recizează p re tu ra plăşii Secuieni-Roman. A ce �ti a (refugia�ii) "se plîng că au fost
părăsiţi de auto rilătile lor comunale �i chiar
ude ţene , fiind l ăsa�i la voi.a Întîm
plării . .. " '5• A u torităţile jude,ului Suceava, de exemplu a.u fo s t cvacuate în opt ude�e diferite
A rad, Vîlcea, Severi n , Roman a1 i , Hunedoara, Bihor, D mbovi ţa şi Olt) iar populatia, civilă
111 judeJtd Mehedinţi 1!9.
Adesea, panica r efu ulu era atît de mare încît mul\i f uncţ ionari de stat şi-au p ă răs t
p os turile î n ainte de vreme, ev <'!cuîndu-se "cu de la sine putere" PO. Jn alte cazuri panica ducea
la lucruri mai grave. Majoritatea. tăranilor din judeţu l Bacău - arati mărturiile vremi i ;,vînd virele, În spe(.ial vaci cu lapte �i vite tinere" pe mot iv ul că le era teamă "de o even 
tu l]ă ev acuare...• P1• De regulă vitele! vîndute erau clestinate sacrificării, fapt care a dus la o
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Arh. st. Bacău, fond Prefectura Bacău, ds. nr. 7S fl944, f. 23}.
Arh. st. Suceava, fond Prefectura Baia, ds. nr. S/1944, f . 61 v.

�� Ar h . st. Ia�i. Insp. gen. s an i tar la�i, ds. nr. 164/1944, f. 422.
a1 Ibidem.
es Ib�dem.
11.1 Arh. st. Neam�, fo nd Prefectura Roman, ds. nr. 340/1 944, f. 1 09- 1 1 0.
51 Arh. SI. Neam ţ, fan d Prefectura Roman, ds. nr. 364/1944, f. 200.
ee Ibidem, f. 267.
8!! Arh. si. Suceava, fo n d Prefectura Suceava, ds. n r. 6/1944, f. 57.
Pc Arh. st. Bacău, f0nd Pre fectura Bacău, ds. nr. 1 5/1944, f. 1 4 1 .
P l ldem,
ds. n r . lb/1 94+, f. 1 36.
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îngrijorătoare scădere a şeptelului şi la a.dincirea spectrului foametei, deoarece laptele era
unul dintre puţinele alimente la îndemîna popu,laţiei. O situaţie similară s-a petrecut în comu
nele din zona frontului unde ;:ea mai mare parte din vite "au fost consumate" 92•
Şirul exemplelor cu privire la multiplele aspecte ale evacuărilor ar putea continua. Ar
hivele, cu deosebire cele din Moldova, păstrează un volum impresionant de mărturii (in ciuda
faptului că parte din ele au fost arse ori pierdute În acele condiţii), din care rezultă drama
tismul refugiului din 1 944.
Privitor la evacuări trebuie arătat că aceste măsuri n-au concordat cu voinţa populaţiei ;
că astfel de operaţiuni au fost acceptate În mod forp.r şi de cele mai multe ori În ultima
clipă. Rezistenţa la măsurile de evacuaţe s-a făcut resimţită în felurite chipuri, cu deosebire
în rîndul ma,selor muncitoare de la oraşe şi sate. In unele cazut! muncitorii nu au vrut �ă
urmeze fabrica în refugiu, preferînd privaţiunile economice decît să-şi părăsească locul na
tal şi în anumite situaţii familia. Spre exemplu, lucrătorii Uzinei "Titan" din Ga.laţi, deşi dis
puneau de formalităţi in regulă pentru ci ş i familiile lor să se evacueze cu întreprinderea,
n-au făcut-o. S-�u întors din gară la casele lor. Primul director al uzinei amintite a fost ne
voit să declare că numai cîţiva (muncitori) au ajuns la destinaţie, mulţi au r,ămas în Ga
laţi 93. Un fenomerţ asemănător şi la Şantierele navale din Galaţi, evacuare la Corabia ; foarte
mulţi muncitori au rămas pe loc. "Din 1 9 1 2 lucrători nu au urmat Şantierul decît o sută" 94•
In cazul Atelierelor C.F.R. Paşcani, de asemenea, mulţi muncitori, cu tot riscul existent,
au refuzat să plece odată cu evacuarea întreprinderii. Zonal de front i-a obligat în cele din
urmă să se retragă nu departe de locul lor de muncă, Întrucît la 10 aprilie Comandamentul
corpului IV al armatei, a ordonat evacuarea populaţiei aflate În localităţile de pe .,aliniamen
tul general Tîrgul Neamţ - Paşcani - Tîrgu Frumos - Podul Iloaiei - laşi 95•
Cu toate acestea, se impune observaţia că asemenea situaţii nu sînt atît de numeroase
cum lasă să se Înţeleagă unele lucrări şi nici nu constituie o trăsătură anume a rezistenţei anti
fasciste. Refuzul de a se evacua al celor expuşi nu poate fi pus pe seama unor manifestări
cu caracter politic, deoarece psihologia cetăţeanului ameninţat de distrugerile nemiloase ale
războiului şi durerea de a se despăqi cu greu de locurile natale, de gospodăria şi bunurile
agonisite cu trudă este extrem de complexă şi conrradictorie. Dintr-o corespondenţă a prefec
turii Suceava rezidă că ,.În unna anchetelor făcute printre primarii comunelor, funcţionarii şi
tehnicienii necesari serviciilor şi intreprinderilor s-31 constatat că nimeni nu acceptă să rămînă
pc loc" 96• Privitor la populaţie, în aceeaşi adresă se precizează că 3.545 cetăţeni sînt pentru
evacuare, iar 1 26.480 .,nu s-au pronunţat". Opinia autorităţilor, bazată pe cunoaşterea mai in
dealjlroa:pe a situaţiei, este că numărul celor ce vor dori să plece va fi mult mai mare", de
oarece formarea psihologiei maselor este în funcţie de împrejurări, care nu pot fi anticipate" 97•
t\ceastă evaluare a situaţiei ni se pare semnificativă şi apropiată de adevăr.
In multe cazuri autorităţile ca. şi populaţia au plecat înainte de primirea ordinului de
evacuare. Intr-o dispoziţie a: Marelui Stat Major al armatei se atrăgea atenţia prefeqilor din
Moldova că "În toată regiunea, teritoriul a fost părăsit de către unele a.utorităţi înainte de a
fi periclitat, sau cel puţin de a se da lupte" 9B. Adesea au rămas pe loc numai bătrînii şi fa
miliile nevoiaşe, cu prea mulţi copii mici, care nu aveau posibilităţi, nici minime de evacu
are 99,
După opinia noastră evacuările nu pot fi privite ca măsuri arbitrare. Ele au un caracter
mai general, independent de op tica politică. Refugiul sau evacuările sînt o componentă a răz
boiuhsi. Asemenea măsuri se mtîlnesc oriunde au loc lupte armate. Operaţiuni de evacua)'e
au întreprins nu numai autorităţile româneşti, ci şi cele militare sovietice în zona din nordul
Moldovei unde era prezentă Armata Roşie. In perioada aprilie-august, au fost efectuate
numeroase strămutări de populaţie din zona frontului spre "interior". Drama evacuărilor a
fost rcsimţită şi aici la fel ca şi în cazul celor relaate mai sus.
In timp ce in restul Moldovei unde se aflau fndi trupele germane populaţia evacuati
de armată sau din proprie iniţiativă lua direqia sud, spre a fi ferită de pericolul frontului,
cea din zona ocupată de trupele sovietice era dirijată, spre judeţele Botoşani şi Dorohoi din
92
93

94

95
96
97

98
99

Arh. st. fond Prefectura Neamţ, ds. nr. 29/1944, f. 4-5.
Cf. 1. Hagiu, op. cit., p. 107.
Ibidem.
Arh. st. laşi, fond Primăria municipiului laşi, ds. nr. 7 /1 944, f. 27.
Arh. st. Suceava, fond Prefectura Suceava, ds. nr. 6 /1944, f. 2 1 0.
Ibidem.
Arh. st. laşi, fond Prefettura laşi, ds. evacuări ; voi. Il, f. 53.
ldem, ds. nr. 4 /1944, f. 8 1 .
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ac:elc�i motive ; lupte l e in tense între cele două armate. Deiele schimbări de poztţte a liniei
front�lui, cind într-o p arte, cînd în tr-altat E unea În pericol populaţia a numeroase localităţi
aflate în ap ropiere a .w n ci de contact Între partile btligerante.
Ceea ce vrem să punem în evidenţă însă este acelaşi fapt la care ne-am referit mai
·
s us , s i tua1 i a deoseb i t de grea, �uferin1ele în d urate ,de populaţia din zona amintită ; evac1:1aţi
sau g azele ale acestor il . Jn acest sens amin t i m că numai judeţul Botoşani a adăpostit În această
perioadă �ro, iunie-octombr ie 1 9H, peste 1 00.000 ţărani din judeţele laşi, Baia, Sucea
va 1C 1 • Acest fa pt a c o n !.ti tuit fără înd oi ală o încl at orire a celor din zona îndepărtată de front
dar şi o p o v ar i . Judeţ u l Botoşan i avea �i el mar i greutăţi datorate frontului, retragerii arma
t elor germane, apoi rcl-acerea vietii economico-aclministrative, timp in care trebuia să satisfacă
imtn sele ce rinte ale celor v&iţi din judeţele vecine.

Un document emis de p refectura acestui judeţ precizează Între altele că : "după sosirea
Armatei Roşii, o raşul a fost popu l at de un număr însemnat de străini, veniti odată cu ;vmata
dLbentoarc sau evacua1 i din zona frontului "

1 112.

Deşi la un momen t dat (22 iunie 1944) j u d q ul Boto�ani gihduise pc�te 1 50.000 de re
fugiaţi , l.iind solicitat pc>te măsură, la in sistenţele udeţului Suceava p refectu ra Botoşani con
s i m te să mai pri mească înd 1 3500 persoane "avînd în vedere situaţia judeţului Sucea.va care
se limita. l a 9 comun e"' 10>. Din mo tive de ordin mil itar judeţul Suceava a fost evacuat ,,în tr-,l
pro p ort[� ele 85% din suprafa�a lui" 1ll. Şi mai dratnatic era faptul că în porţiunea nceva
cua r ă a � cestui jude1 " aglomeraţia popul:l1iei a Întrecut orice limită, adăpostindu-se aici
mase n l m pane d i n restul j udeţului, cît ş i din ::d te două judeţe, Baia şi Cîmpulung moldo
vene'c to� . l n saşi reşc d i n p de judeţ era suprasolicitată de evacuaţi. La data de 5 august
ou� ul S uceava, care avea. att:nci 2.748 loca lnic\ , adăpostea un n u măr de 1 2. 1 03 refugiaţi 1 o.s .

j

Mnjari can:a loc alit5,ilor destinate să p rimească evacuaţi, cu toată bunăvoinţa nu pu tenu
r:i s p u ndc p n t i t i v acestei ,·erinţe intruci t nu aveau posibilităţi. Adesea primăriilc cercau să nu
li �� m <1 i repar tit.ezc ev acuaţi "deoarece s-a o cupat complet atît cu refugiaţi cît şi cu armata
s ovietici "

107.

Ln mare n umă r de cetăţeni din Hîrlău, şi ca ci mulţi alţii au fost evacuati "de la data
(le 1 5 mai pînă la 1 septe m b rie in jude ţul Botoşani cît şi în alte judeţe" 105• In comuna Breaza
{ C)mpulnn g Moldovenesc) s-au stab i li t la un moment da t 2.733 refugiaţi din diferite locali 
t'i ţ i de pe cupri n su l judeţului Suceava, ce ea ce nu era pu1in pentru o comună 109. In comuna
Tu d or � . J�i face:�� par t e din zona de operaţ[uni, a fost adusă po pul aţ [a refugiată d i n 9 co
mune ale j u d eţului Baia 1 1l . Primarul comu n e i I1cani se plîngea într-un memoriu adresat pr.!
fcctulni, arătind următoarele : "La noi în comună sînt 603 suflete, membri comunaJi, şi s-au
mai adun a t d i n 33 comune circa 3.680 su f l ete care nu şi-au luat cu ei decît atit cît a. în
dput într-o căruţă sau c h i ar cum este caz u l a cîte 3-5 familii la o singu ră căruţă ·1 1 1• Cum
se poa te ca l i ii ca o as t fel de si tua ţie dacă n u dramatică, cînd numărul cvacuaţilor depăşea pe
cel a.l lo,alnic[lor de şase ori ; cînd fiecărui localn[c in acest caz îi revenea cîte şase refu
giaţi. F re cven 1 a aces tor stări de lucruri este subliniată de mărturiile vremii, din conţinutul
cărora se degajă �i desperarea ce p u sesed stăpînire pe cei năpăstuiţi. "Vitele aduse de cva
cua.li - se spune în aceeaşi adr esă a primillr u]ui din l ţ cani - în fieca1re zi consumă din
p orţia ] nca l n i cilor" încît ex i s tă, justificat îngr[jorarea unei infometări a oamenilor şi anima
lel()r. Se cerca ·redistribuirea evacu�ilor pe masura posibilităţilor fiecărei comune, de�i aseme
nea posi bilit�1i bă nui t e nu exista u .
100 Starea de r:iz:boi in zon:i a fost ridica:tă la 1 septembrie 1 944 , însă din lipsa mij
l o acelor d� transport, a deficienţelor în organizare, reintoarcerea cvacuaţilor la casele lor a du
rat mult.
101 Arh. Corn. jud. P.C.R. Botoşani, fond 1 , ds. nr. 1 36 {1 944, f. 21 .
102 Arh. st. laşi, fond Chestura poliţiei Ia.şi, ds. nr. 60 /1944, f. 1 .
103 Arh. st. Suceava, fond prefectura Suceava, ds. nr. 26/1944, f . 82.
Il� Jdem, ds. nr. 1 5 9 /1 944, f. 6 3 .
105

i bidem.
1 dem, ds. nr. 94/1944, f. 27.
107 Document da.tat, 4 iunie 1 944 (Arh. st. Botoşa,ni, fond prefectura Botoşani, ds. nr.
1 8 Ljl944, f. 2 1 8.
llB A rh. st. Botoşani, fond prefect. Botoşani, ds. nr. 293/1 944, f. 1 03.
109
A rh. st. Suceava, fond p re fe c t. Cîmpulung, ds. nr. 1 1 9 /1 944, tot dos.
1�0 Arh. st. Botoşani, fond prefect. BotoŞani, ds. nr. 54/1944, ncnum.
1
11 Arh. st. Suceava, fond prefect. Suceava, ds. nr. 26/1944, f. 69.
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Numeroşi evacuaţi negăsind loc în comunele şi satele spre care erau dirijaţi sau neputînd
ajungă la noua destinaţie din lipsă de mijloace de transport, au rămas vreme înddungat:l
111 păduri şi pe islazuri. Constatăm însă că au făcut acest lucru şi din alte motive, anume :
urmărind să rămînă ci t mai aproape de locurile natale, mulţi dintre cei expuşi evacuărilor
\t ascundeau în pădurile din apropiere 1 12 .
Au fost numeroase situaţii cînd coloanele de refugiaţi erau mînate de la o comună la
alta, pribegind zile Întregi şi staţionînd sub cerul liber. Acest neajuns se datora atit slabci
••rganizări cît mai ales numărului mare de refugiaţi În raport cu cel al localnicilor care aveau
de găzduit atît pe ci cît şi trupele sovietice. Dintr-un proces-verbal redactat, în ziua de 23
mai 1944, d e către o comisie a prefecturii Botoşani, delegată în scopul identificării refugia
ţilor nccazaţi cît şi a verificării modului în care sint primiţi pe teritoriul judeţului respectiv,
n·1ultă următoarele :
- "Pe şoseaua dintre comuna Bucecea. şi satul Huţani" se aflau un număr de şapte
' onvoaie" dezorientate, fără destinaţie 11 3,
- La marginea satului Huţani - se menţionează În continuare - s-a găsit pe toloaca
'atului un convoi de 1 7 familii (79 persoane) evacuat din Zărneşti.
-La cinci kilometri de localitatea Dumbrăveni s-a găsit un convoi de opt familii (4 �
persoane) în plin cîmp, în zona dilor ferate 1 14.
Intr-un proces-verbal din data de 2 2 iunie acelaşi an, rezultă situaţii asemănătoare. Tn
n>muna Urziceni, spre exemplu, taberele de evacuaţi se aflau pe islazul comunaJI. Au fost
găsiţi aici un număr de 300 evacuaţi »stind sub cerul liber şi ducînd o mare lipsă de hrană " 111 .
l 'atru sute de refugiaţi din comuna Cepleniţa judeţul Iaşi "stăteau, de asemenea, sub cerul li
hcr", se subliniază în documentul citat hs. Pe acelaşi islaz s-au mai aflat Încă două tabere care
din lipsă de mîncare pentru ei şi animalele lor au plecat În altă parte " 11 7•
In continuare consemnările comisiei respective evidenţiază faptul că au fost găsiţi bol
navi ele pelagră şi tifos exantematic, ceea ce agrava situaţia evacuaţilor cît şi a .localnicilor,
l i aşa extrem de grea.
Implicaţiile evacuărilor au fost numeroase şi păgubitoare. Una dintre ele este aceea că
măsura a survenit după ce se cfectuaseră deja însămînţările, locuitorii fiind nevoiţi să ab:>,n
dnncze lucrul pămintului. In acest sens se întîlnesc numeroase cereri ale acestora să fie lăsaţi
,,i meargă să-şi îngrijească culturile "întrucît satele unde sîntem evacuaţi se află În apropiere
de ţarina noastră" 118 .
Starea de mizerie a evacuaţilor cit şi a întregii populaţii din această zonă a fost agra
vată de epidemiile declanşate în aceste condiţii. In judeţul Botoşani, tifosul exantematic număra
in mai 1 944, 1 23 cazuri depistate, iar în noiembrie acelaşi an cifra era de 388, ceea ce ridiC3
procentul la 1 2% din p opulaţia, judeţului 119. Totodată, rapoarte ale autorităţilor din Suceava
�emnalează cazuri de tifos exantematic "ap roape în fiecare comună " 120• Situaţia era cu atît m.1i
gravă cu cît posibilităţile profilactice şi de vindecare a bolnavilor lip seau complet În această
perioadă. Intr-un raport din 1 1 mai 1 944 al medicului şef al servicmlui Sanitar Botoşani se
arată următoarele : În urma evacuării tuturor spitatelor din oraş şi judeţ, populai\ia a rămas
fără i ngrijire spitalicească". In oraşul şi judeţul Botoşani funCţiona un singur spital, "Filantropia", cu J medici şi 2 in firmiere 12 1•
.
Necruţătoarele distrugeri de pe teritoriul Moldovei, ca urmare a luptelor ce s-au purtat
aici vreme de cinci luni .de zile pe un aliniarnent cu o lungime de peste 200 km. şi. o adîn':
cime într'e 5 şi 1 0 - km., constituie un argument privind necesitatea cvacuărilor din zona de
o eratii. Este greu de evaluat deocamdată pierderile de vieţi omeneşti dator;?,te surprinHerii
·
·
rclor ce nu s-au evacuat la timp.
Sînt numeroase şi dureroase exemple cînd populaţia satelor s-a lăsat cu greu evacuată
de către autoritati, risc;:înd să devină victime ale luptelor armate. Asemenea situaţii rezultă elin
mărturii document: r�; a căror relatare este deosebit de conV'ingătoare. Marea majoritate a popu\.L
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Arh. 1�: suc��\ra,
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Idem, ds. nr.

Ibidem.
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26/1 944, f . 1 04.
1 1 3/1944, f. 95.
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117 Idem, ds. nr. 1 06/1944, f. 20.
. �
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1 111 A
rh. st. Suceava, fond prefect. Suce.ava, ds. nr.
1 "" Arh. eom. jud. · P.C.R. l'!.Jtoşani, fond .1, cls. nr.
120· Arh. st� Suceava, fond prefect. Suceava, ds. n r .
!2 1 A
rh. s t . Botoşani, fond prefect. Botoşani, ds. nr.

1 7 1 /1944; f. 10.
1 36 f1944,. ff. 1 6-19.
42/1 944, ff. 1 3-22.
1 6 1 /1944, f. 7-8.
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laţiei civile - se co n >e m nează ] ntr-un ra,port al p re fe ct u rii Suceava n-a solicitat ev acu an·a
din cauză c5. n -au p u tut să se de >pa rtă de avutul imobiliar, singura lor avere" 122 • Aşa se ex
plică de ce adesea armata a interven it pentru evacuarea for�ată a satelor. Alteori, mulţi cetă
ţenL >u>tr ăgindu-se o rdinc:lor da te de autorităţile m i litare, sub presiunea evenimentelor armate,
s-au ascun > în păduri �i locuri fe rite, recu rgtnd la o evacuare ad- hoc , care i-a pus în s ituaţii
ell tre m lle difi cile şi pericu loase.
Jn ac ela�i >ens, prcf ectura Baia semna,l a Ministerului de in te rne, în luna iun ie 1 944,
c i majori tatea cetăţenilor " din drago>te de p ămîn t, vite, gospodărie nu au voit să se refu
gieze decit sub ameninţarea per icolului imi nent al inamiwl u i şi În ultimul moment" L�. O si
rna.�ie >imllară �i În j-u deţul Roma n . P arte din cetăţeni nu au putut f i evacuaţ i Întrucît se
a>cunde:m tn rîpi şi păduri pînă la. plecarea jandarmilo r "s p re a rămîne ap roap e de c asele
lor u.
D e m enţionat că dispoziţ i u n i le privind evacuă rile de popu l a �ie în forma lor iniţiaAă
(inceputul an u lu i 1 944) e r au discri minatQri i . Pentru p opulaţ i a rurală, spre exemplu, era pre
v ăzută evacuarea doar a u n ui proce n t de ) o;�. în care in trau marii proprieta,ri de p ămîn t , ţă
rani ]nstă ri'i ( agricultori cu peste 2S ha), �i lunqionari publici . Limitele impuse în asemenea
ins truc fiuni erau 1mot1vate de necesitatea asig urării " continuităţii neamului românesc" u. Dar cu
ce pre� ? ! Cu acela al v i eţii unor oamen i nev inova �i Între care m ulţi copii .
To to dad se avea în vedere ev acuarea "numai a elementelor ti nere, cap abile de lup tă
care puteau fi folosite de inamic� 12<'>, Astfel de prejudecă�i şi ca lcu le erau într-adevăr con
damn abile În trucît în con formitate cu acestea marea majorit ate a populaţiei urma să fie
expusi nec ru�ătoarelor încrucişări de focuri din zona frontului. In ce le din urmă nu s-a în
ti mplat a1a dat fiind neap l i carea unor asemenea in dica�ii, foarte numero<\se şi de cele mai
multe ori contradi ctorii .

LES EVACUATIONS DE MOLDA VIE PENDANT LA DEUXIEME
GUERRE MONDIAL (1 944).
R e s u m e

Le travail apporte du point de vue de la. recherche h istori que un episo de des consequen
ces de l a p articipation de R o um ani e, a la deuxicme guerre mondi ale. La participation so ldee
ave c des s acri f i ces du peuple roumain sur le s an ctuaire des souffran ces, comme suite de
l'entraînement de ce pa.ys par des oppressions politiques-diplomatiques, ain si que des menaces
mil itaires de la part de I'Allemagne hitlerienne, dans les conditions o{• notre pays avait
cre abandonm� l?ar ses allies et l'ap pui externe.
Tout en msista.n t sur !'etape du debut de l'annee 1944, lou.rsqu'on declanche les evacua
tioD5 de la zone affectee par le front, l'auteur a en vue un espace geograph ique resueint et
une <.ou rte etape ; des les prem iers mois de l' annee, jusqu'au mois d'aoih 1944.
L'offensive sovieti que sur l e front de l'est, de l'h iver et du prin temps de l 'annee 1944,
du c o re de la Roumarne, a ete arr�te e au debut du mois d'avril 1944 (apres la penetration
de l 'Armee Rouge sur le terri to i re roumain, sur une e tendue d'environ 200 km) suri 'al i gne
m ent : Viinita, ouest de la viile de R iidăutzi, pres des villes de Fălticeni, Paşcani, Tîrgul Fru
mo>, tou t en passant par le nord d'Iassy et en contin u an t jusqu'a Orhei, Dubăşari ( nord de la
ville de Chişi nău). Sur cene c!tendue, qu'affe<.tait la Ro uman ie, le front a etc st atio n naire pen
dant (inq mois, j usqu'au 20 aoilt 1 944, lors'lu'il a et'c! percc par l'offensi.ve sovi e tique . Dan!
ces circonsta,nces militaires le jour de 23 aout 1944 a edate a Bucareste l'insurection natio
nale armee, di rigee pa r le Parti Comn1uniste ,Roumali.n, au cours de laquelle a ete arr2t.C le
gouvernement d'Al1tonescu fait ayant pour suite l'elimination de la Roumanie de la guerre
bitl eri enne et son rapproch emen t du moment donne de la Coalillion an ti fasciste.
Le sujet p resente un inte ret parti.::ulier p arce que les travaux anteri eurs se sont r ap portes
seule ment aux evacuation>, sans app rofondir cet aşped; : Pre mieremen t on a demontre la neces1Z2

A rh.. st. Suceava, fond prefect. Suceava, ds. nr. (>./l944, f. 75.

�1 Arh. st. Suceava, prefect. Baia, ds. nr. 5 /1944, f. 6i v.

111 Arb.. st. Neamţ, fond Prefectura Roman, ds. nr. 340/1944, f. 134-135.
Arh. st. Ia,şi, fond Primăria Municip. Iaşi, ds. nr. 7/1944, f. 59 : 1. Hagiu op. cit.,
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