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Preferred citation: (Identification of item) RG-54.003, War Crimes Investigation and Trial Records 
from the Republic of Moldova, 1944-1955. United States Holocaust Memorial Museum Archives, 
Washington, DC. 
 
Acquisition information: Source of acquisition is the Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii 
Moldova (State Security and Information Service of the Republic of Moldova). The United States 
Holocaust Memorial Museum Archives received the copied collection via the United States Holocaust 
Memorial Museum International Archival Programs Division in 2004, several accretions of digital 
copies in 2013, 2014, 2015, two accretions in 2018, and other accretions in 2019, 2020 and 2021. 
 This is ongoing project. 
 
Existence and location of originals:  
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova 
Bulevardul Stefan cel Mare 166 
Chisinau 
MD 2004 
MOLDOVA 
Phone: 373 22/ 23-96-25 
Emails: sis@sis.md 
Web page: http://www.sis.md/ 
 
Accruals:  Accruals may have been received since this collection was first processed, see archives 
catalog at collections.ushmm.org for further information. 
 
Processing history and updates:  Finding aid adapted from the inventory provided by the USHMM 
volunteer, and the finding aid provided by the Archives of the State Security and Information Service 
of the Republic of Moldova. Aleksandra Borecka, Updated in June, 2021. This is ongoing project. 
 
Biographical note 
The Information and Security Service of the Republic of Moldova (Serviciul de Informații și Securitate 
al Republicii Moldova; SIS) is the principal intelligence agency of Moldova. 
 
Scope and content of collection 
Contains records related to criminal investigations into war crimes and enemy collaboration in 
Moldova and Transnistria. The records refer to the Jewish mass extermination on the territory of the 
Republic of Moldavia and Ukraine during World War Second (1939-1945) 
 
System of arrangement 
Arranged alphabetically by the last name of the indicted persons and  a“dosar” number. Each case 
has own designation number. Digital folders organized by a sequential numerical order of a “dosar” 
(Sorted by computer system).  
 
Indexing terms 
 
Corporate name: 
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova. 
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Genre/Form: 
Correspondence. 
Photographs. 
Questionnaires. 
Registers. 
Testimonies. 
 
Geographic name: 
Transnistria (Ukraine: Territory under German and Romanian occupation, 1941-1944) 
Bessarabia (Moldova and Ukraine) 
Moldova--History--20th century. 
Băhrinești (Moldova) 
Bălți (Moldova) 
Bender (Moldova: Raion) 
Bravicea (Moldova) 
Chepleutsy (Moldova) 
Codreanca (Moldova) 
Colosova (Grigoriopol, Moldova) 
Domanevka (Moldova) 
Doybany (Moldova) 
Dubăsari (Moldova) 
Dubna (Moldova) 
Edintsy (Moldova) 
Frasino (Ukraine) 
Gerchunovka (Moldova) 
Hirova (Moldova) 
Krasnosheny (Moldova) 
Lipcani (Moldova) 
Moldova--History--20th century. 
Nemirovka (Moldova) 
Nisporeny (Moldova) 
Novaya Teleshovka (Moldova) 
Obodovka (Ukraine) 
Ocnița (Moldova: Raion) 
Oleshany (Moldova) 
Onișcani (Moldova) 
Orhei (Moldova) 
Pepeny (Moldova) 
Petrishty 
Rezina (Moldova) 
Ribnița (Moldova) 
Rotunda (Moldova) 
Sărata (Moldova) 
Skaiany (Moldova) 
Soroca (Moldova: Raion) 
Teleneshti (Moldova) 
Tetskany (Moldova) 
Țigănești (Moldova) 
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Tishen (Moldova) 
Tyrnovo (Moldova) 
Ulma (Moldova) 
 
Topical Term: 
World War, 1939-1945--Atrocities--Moldova. 
Executions and executioners--Bessarabia (Moldova and Ukraine) 
War criminals--Moldova. 
War crime trials--Moldova. 
Jewish ghettos--Moldova. 
Trials (Crimes against humanity) --Moldova. 
Deportation--Bessarabia (Moldova and Ukraine) 
Holocaust Jewish (1939-1945) --Moldova--History. 
 
 
 

CONTAINER LIST 
 
 
This inventory is based on the finding aid compiled by the the USHMM volunteer (description of 
paper copies, in English) and the Archives of the State Security and Information Service of the 
Republic of Moldova (description of digital images, in Romanian) 
 
Inventory of paper copies filmed on microfilms: 
 
BOX 1 
 
RG-54.003*01 
Name: Akhtemberg, Moisei Iakovlevich. DOB: 1894. Residence: Moldova, Rybnitsa district. 
Occupation: Local administrator. Trial #: 18927. Trial date: 1945. Notes: Served as the deputy head 
and foreman of the Rybnitsa ghetto. 
 
RG-54.003*02 
Name: Atanasiiu, Mikhail Pavlovich. DOB: 1890. Residence: Moldova, Kaushany district, Verkniaia 
Marianovka. Occupation: Policeman. Trial #: 020379. Trial date: 1945. 
 
RG-54.003*03 
Name: Bezhenar, Petr Illarionovich. DOB: 1905. Residence: Moldova, Teleneshty district, Tishen 
village. Occupation: Policeman. Trial #: 020845. Trial date: 1944. 
 
RG-54.003*04 
Name: Bordeniuk, Dmitrii Minovich. DOB: 1911. Residence: Moldova, Lipkany district, Tetskany. 
Occupation: Other. Trial #: 5580. Trial date: 1948. Notes: Massacre of the local Jewish population. 
 
RG-54.003*05 
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Name: Borosian, Ivan Antonovich. DOB: 1910. Residence: Moldova, Zguritsa district, Vysokoe village. 
Occupation: Other. Trial #: 1461. Trial date: 1945. Notes: Participated in the massacre of the Jewish 
population (July 1941). 
 
 
 
RG-54.003*06 
Name: Bosharnitsan, Samuil Samuilovich. DOB: 1899. Residence: Moldova, Rybnitsa. Occupation: 
Local administrator. Trial #: 020995. Trial date: 1945. Notes: Premier of the Rybnitsa ghetto, director 
of the soap factory. 2 folders. 
 
RG-54.003*07 
Name: Cheban, Ignat Andreevich. DOB: 1895. Residence: Moldova, Dubosary district, Doybany. 
Occupation: Local administrator. Trial #: 020870. Trial date: 1946. Notes: Other defendants Kirsey, 
S.M.; Sandul, P.; Chebotar, P.I. 2 folders. 

 
BOX 2 
 
RG-54.003*08 
Name: Chernyi, Vladimir Nikolaevich. DOB: 1906. Residence: Moldova, Soroki district, Frasino village. 
Occupation: Other. Trial #: 1945 (sic). Trial date: 1945. 
 
RG-54.003*09 
Name: Daskal, Sergei Vasilevich. DOB: 1906. Residence: Moldova, Beltsy district, Edintsy, Ginkautsy. 
Occupation: Policeman. Trial #: 020933. Trial date: 1944. 
 
RG-54.003*10 
Name: Demenchuk, Aleksandr Isidorovic. DOB: 1899. Residence: Moldova, Dubosary. Occupation: 
Policeman. Trial #: 020933. Trial date: 1944. Notes: 2 folders. 
 
RG-54.003*11 
Name: Dobush, Ivan Ostafevich. DOB: 1914. Residence: Moldova, Soroka district, Bagrineshty, 
Merkuleshty. Occupation: Policeman. Trial #: 31647. Trial date: 1945. 
 
RG-54.003*12 
Name: Eni, Konstantin Ivanovich. DOB: 1892. Residence: Moldova, Brichany district, Chepleutsy 
village. Occupation: Policeman. Trial #: 019529. Trial date: 1944. 
 
RG-54.003*13 
Name: Fratsesku, Georgiy Antonovich. DOB: 1909. Residence: Moldova, Faleshty district, Staraia 
Sarata village. Occupation: Policeman. Trial #: 14374. Trial date: 1945. 
 
RG-54.003*14 
Name: Georgilash, Timofey Aleksandrovi. DOB: 1899. Residence: Moldova, Vertyuzahny district, 
Dubno and Dumbroveny villages. Occupation: Other. Trial #: 19261. Trial date: 1951. Notes: 
Massacre of the Jewish population in Dumbroveny (July, 1941). 
 
BOX 3 
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RG-54.003*15 
Name: Gontsa, Dmitriy Yakovlevich. DOB: 1907. Residence: Moldova, Brichany district, Chepleutsy 
village. Occupation: Unknown. Trial #: 3566. Trial date: 1945. Notes: a.k.a. Gantsa. 
 
RG-54.003*16 
Name: Grimberg, Moisey Peysakhovich. DOB: 1901. Residence: Vinnitsa Oblast, Obodovka. 
Occupation: Other. Trial #: 018627. Trial date: 1945. Notes: Premier of the Jewish ghetto in 
Obodovka, Transnistria. 
 
RG-54.003*17 
Name: Grinchevskiy, Grigoriy Semyopno. DOB: 1901. Residence: Moldova, Edintsy district, Tyrnovo, 
Bolbaka. Occupation: Other. Trial #: 5579. Trial date: 1948. 
 
RG-54.003*18 
Name: Guzun, Artemiy Dmitrievich. DOB: 1897. Residence: Moldova, Orgeev district, Kobylka village. 
Occupation: Other. Trial #: 14496. Trial date: 1944. Notes: Another defendant in this file includes 
Murzakov Ivan Kharlampievich. 
 
RG-54.003*19 
Name: Gylka, Aleksandr Petrovich. DOB: 1898. Residence: Moldova, Orgeev district, Onishkany 
village. Occupation: Local administrator. Trial #: 1336. Trial date: 1945. Notes: Other defendants in 
this file include Antoni Dmitrii Mikandrovich and Krachun Vasilii Fedorovich (Premier who 
participated in the arrests of Jewish residents). 
 
RG-54.003*20 
Name: Gyrbu, Ivan Nikolaevich. DOB: 1885. Residence: Moldova, Teleneshty district, Orgeev, Girovo. 
Occupation: Local administrator. Trial #: 5095. Trial date: 1945. Notes: Concerns massacre of the 
local Jewish population. Other defendants in this file include Gyrbu Dmitrii Nikolaevich(DOB 1899), 
Mereutsa Fedor Konstantinovich (DOB 1896), Purpel Vasilii Nikolaevich (DOB 1891), Proka Ilarion 
Vasilevich (DOB 1912), Tsurkan Ivan Georgievich (DOB 1906), and Dzhavelia Pyotr Vasilevich (DOB 
1898). 
 
RG-54.003*21 
Name: Kistruga, Vasiliy Petrovich. DOB: 1920. Residence: Moldova, Brichany district, Brichany, 
Chepleutsy. Occupation: Other. Trial #: 5711. Trial date: 1948. 
 
RG-54.003*22 
Name: Kitik, Mikhail Kirilovich. DOB: 1911. Residence: Moldova, Orgeev district, Tsiganeshty. 
Occupation: Other. Trial #: 3083. Trial date: 1947. Notes: Massacre of Jewish population in 
Tsiganeshty. Other defendants mentioned in this file include David Ivan Stepanovich (DOB 1913), and 
Gorpatyi Mikhail Semenovich (DOB 1912). 
 
RG-54.003*23 
Name: Korchmar, Anton Imanuilovich. DOB: 1913. Residence: Moldova, Zguritsa district, Teleshovka, 
Ukraine, Vinnitsa Kryzhopol area. Occupation: Policeman. Trial #: 3854. Trial date: 1946. 
 
BOX 4 
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RG-54.003*24 
Name: Kordelian, Vasilii Stepanovich. DOB: 1904. Residence: Moldova, Edintsy district, Ratunda 
village, Chepleutsy. Occupation: Policeman. Trial #: 19957. Trial date: 1953. 
 
RG-54.003*25 
Name: Krutorchuk, Georgiu Nikolaevich. DOB: 1909. Residence: Moldova, Beltsy district, Lipkany. 
Occupation: Policeman. Trial #: 019401. Trial date: 1945. 
 
RG-54.003*26 
Name: Lupan, Pyotr Grigorevich. DOB: 1917. Residence: Moldova, Brichany district, Chepleutsy 
village. Occupation: Policeman. Trial #: 31417. Trial date: 1944. 
 
 
RG-54.003*27 
Name: Lutsa, Ivan Dmitrevich. DOB: 1920. Residence: Moldova, Orgeev district, Oleshany village. 
Occupation: Policeman. Trial #: 17184. Trial date: 1945. Notes: Participated in the massacre of the 
local Jewish population and served as a guard for deported Jews on their way to Transnistria. 
 
RG-54.003*28 
Name: Mararash, Ivan Dmitrevich. DOB: 1902. Residence: Moldova, Bendery district, Kaushany, 
Verkhniaia Marianovka. Occupation: Other. Trial #: 01252. Trial date: 1945. 
 
Notes: Massacre of the Jewish residents of the senior house in the village of V.Marianovka, Kaushany 
district, Moldova. 
 
RG-54.003*29 
Name: Mogildia, Georgiy Konstantinovich. DOB: 1920. Residence: Moldova, Orgeev district, Telshany, 
Girisheny. Occupation: Other. Trial #: 17349. Trial date: Not listed. Notes: Other defendants in this 
file include Andrei Vladimirovich Mogildo (DOB 1907), Konstantin Dmitrevich Mogildo (DOB 1908), 
Afanasii Nikolaevich Belenar (DOB 1909), Vladimir Konstaninovich Mogildo (DOB 1926), Antonina 
Ivanovich Popvich (DOB 1907), and Ivan Andreevich Mogildo (DOB 1921). 
 
RG-54.003*30 
Name: Muntian, Nikolay Ivanovich. DOB: 1907 Residence: Moldova, Kotovsk. Occupation: Other. Trial 
#: 644. Trial date: 1944. Notes: Participated in the massacre of the local Jewish population. 
 
RG-54.003*31 
Name: Mustiatse-Bodaliuk, Georgiy Fedorovich DOB: 1913. Residence: Moldova, Beltsyuezd, 
Synzhereia district, Popeny village. Occupation: Other. Trial #: 2910. Trial date: 1944. Notes: 
Participated in the massacre of the local Jewish population. 
 
RG-54.003*32 
Name: Orak, Fedor Ivanovich. DOB: 1893. Residence: Moldova, Edintsy district, Trynka. Occupation: 
Local administrator. Trial #: 18407. Trial date: 1945. Notes: Premier during the first four months of 
occupation. Participated in the massacre of the Jewish population of Trynka. 
 
RG-54.003*33 
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Name: Palka, Grigorii Alekseevich. DOB: 1906. Residence: Moldova. Occupation: Other. Trial #: 
16505. Trial date: 1944. 
 
 
RG-54.003*34 
Name: Podolyanu, Vasilii Stepanovich. DOB: 1891. Residence: Moldova, Teleneshty. Occupation: 
Other. Trial #: 4452. Trial date: 1946. 
 
RG-54.003*35 
Name: Postika, Ivan Mikhailovich. DOB: 1907. Residence: Moldova, Kishinev district, Kotovsk, Ulma 
village. Occupation: Policeman. Trial #: 3397. Trial date: 1945. Notes: Participated in the massacre of 
the local Jewish population and the murder of a soldier and officer of the Red Army (July 1941). 
 
BOX 5 
 
RG-54.003*36 
Name: Povaluk, Semyon Stepanovich. DOB: 1902. Residence: Moldova, Vertiuzhany district, 
Nemirovka and Lublin villages. Occupation: Policeman. Trial #: 28749. Trial date: 1955. Notes: 2 
folders. 
 
RG-54.003*37 
Name: Raku, Andrei Evgenevich. DOB: 1913. Residence: Moldova, Tyrnov district, Skaiany village. 
Occupation: Policeman. Trial #: 31638. Trial date: 1945. 
 
RG-54.003*38 
Name: Roizman, Khaim Falikovich. DOB: 1897. Residence: Moldova, Rybnitsa. 
Occupation: Local administrator. Trial #: 018246. Trial date: 1944. 
 
RG-54.003*39 
Name: Rusu, Ivan Konstantinovich. DOB: 1904. Residence: Moldova, Kishinev district, Nisporeny, 
Barboeny village. Occupation: Local administrator. Trial #: 1899. Trial date: 1945. Notes: Massacre of 
the local Jewish population on the banks of the river Prut. 
 
RG-54.003*40 
Name: Salovei, Ivan Georgievich. DOB: 1916. Residence: Moldova, Synzhereia district, 
Pepeny village. Occupation: Policeman. Trial #: 022063. Trial date: 1944. 
 
RG-54.003*41 
Name: Sanduliak, Ivan Konstantinovich. DOB: 1900. Residence: Moldova, Ungeny district, Petrishty. 
Occupation: Policeman. Trial #: 017383. Trial date: 1944. 
 
RG-54.003*42 
Name: Sergienko, Pavel Evtikhievich. DOB: 1889. Residence: Moldova, Orgeev district, Rezina. 
Occupation: Other. Trial #: 021119. Trial date: 1944. Notes: Other defendants in this trial include 
Mikhail Vasilevich Vieru (DOB 1888), Tudos Vasilevich Vieru (DOB 1886), and Panteleimon 
Eremeevich Patlazhan (DOB 1893). 
 
RG-54.003*43 
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Name: Shimalekhis, Moisha Iankelevich. DOB: 1896. Residence: Ukraine, Nikolaev Oblast, 
Domanevka. Occupation: Local administrator. Trial #: 29152. Trial date: 1947. 
 
BOX 6 
RG-54.003*44 
Name: Shtrakhman, Nakhman Mortkovich. DOB: 1910. Residence: Moldova, Rybnitsa. Occupation: 
Local administrator. Trial #: 022061. Trial date: 1944. Notes: Other defendants in this file include Ilia 
Davidovich Vainshtein (Head of ghetto, DOB 1904) and Shtrakham (Deputy head of ghetto). 
 
RG-54.003*45 
Name: Sokolenko, Georgii Ieremeevich. DOB: 1908. Residence: Moldova, Synzhera district, Pepeny 
village. Occupation: Policeman. Trial #: 022372. Trial date: 1944. 
 
RG-54.003*46 
Name: Stratu, Efim Stepanovich. DOB: 1905. Residence: Moldova, Tyrnov district, Skoiany. 
Occupation: Other. Trial #: 17069. Trial date: 1944. 
 
RG-54.003*47 
Name: Syrbu-Yeni, Aleksandr Konstantinovich. DOB: 1914. Residence: Moldova, Brichany district, 
Brichany, Chepleutsy. Occupation: Other. Trial #: 6081. Trial date: 1949. Notes: Incomplete file; 
contains indictment, court proceedings, and verdict. 
 
RG-54.003*48 
Name: Tenesesko, Nikolai Ivanovich. DOB: 1914. Residence: Moldova, Teleneshty district, Orgeev, 
Girovo. Occupation: Local administrator. Trial #: 4832. Trial date: 1944. Notes: Massacre of the local 
Jewish population. Other defendants in this file include Georgiy Nikolaevich Teleshko (DOB 1914). 
 
RG-54.003*49 
Name: Timush, Panteleimon Fomich. DOB: 1903. Residence: Moldova, Orgeev district, Bravich, 
Seseny. Occupation: Other. Trial #: Not listed. Trial date: 1948. Notes: Massacre of the local Jewish 
population. Other defendants in this file include Gavriil Ivanovich Blazhinskiy (DOB 1919). 
 
RG-54.003*50 
Name: Tofan, Petr Semenovich. DOB: 1909. Residence: Moldova, Soroki district, Verkhtiuzhany, 
Nemirovka. Occupation: Other. Trial #: 5683. Trial date: 1944. Notes: Other defendants in this file 
include Ivan Semyonovich Tsopa. 
 
BOX 7 
 
RG-54.003*51  
Name: Tolmachinski, Pavel Ivanovich. DOB: 1885. Residence: Moldova, Dubosary district. 
Occupation: Policeman. Trial #: 23315. Trial date: 1945. 
 
RG-54.003*52 
Name: Tomulasku, Andrei Mikhailovich. DOB: 1918. Residence: Ukraine, Vinnitsa Oblast, Obodovka, 
Dubno. Occupation: Policeman. Trial #: 4506. Trial date: 1945. 
 
RG-54.003*53 
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Name: Treistman, Levi Moiseevich. DOB: 1899. Residence: Moldova, Soroki district, Verkhtiuzhany, 
Ukraine, Vinnitsa Oblast, Obodovka. Occupation: Local administrator. Trial #: 14456. Trial date: 1944. 
Notes: Other defendants in this file include Meilakh Osipovich Dezektser (DOB 1907). Levi Treystman 
was the head of the Jewish council in the Verkhtiuzhany and Obodovka ghettos. 
 
RG-54.003*54 
Name: Tsurkan, Fedor Nikolaevich. DOB: 1944. Residence: Moldova, Soroki district, Oknitsa, 
Ruzhnitse village. Occupation: Other. Trial #: 4465. Trial date: 1944. Notes: 
 
Participated in the massacre of the local Jewish population. Other defendants in this file include 
Fedor Pavlovich Choban (DOB 1898). 
 
RG-54.003*55 
Name: Vasilchenko, Ivan Andreevich. DOB: 1912. Residence: Moldova, Rybintsa district, Gershunovka 
village. Occupation: Policeman. Trial #: 16573. Trial date: 1945. 
 
RG-54.003*56 
Name: Volovey, Yefim Silvestrovich. DOB: 1910. Residence: Moldova, Telenety district, Krasnosheny 
village. Occupation: Policeman. Trial #: 020940. Trial date: 1945. 
 
RG-54.003*57 
Name: Yaroshevskiy, Ivan Aksentevich. DOB: 1894. Residence: Moldova, Rybnitsa district, 
Gerchunovka. Occupation: Local administrator. Trial #: 020914. Trial date: 1946. Notes: Other 
defendants in this file include Mikhaul Fedorovich Agop. 
 
RG-54.003*58 
Name: Eftodii, Aleksandr Ivanovich. DOB: 1896. Residence: Moldova, Skuliany. Occupation: Other. 
Trial #: 2374. Trial date: 1944. Notes: Arrested and executed the Jewish population of Skuliany on the 
banks of the river Prut. Other defendants in this file include Petr Fedorovich Kotliarov and Evgenii 
Afanasevich Kurka. 
 
RG-54.003*59 
Name: Zeel, Otto Fridrikhovich. DOB: 1904. Residence: Moldova, Grigoripol district, Kolosovo village. 
Occupation: Selbstschutz (American equivalent=Civil Defense, British equivalent= ARP warden). Trial 
#: 1793. Trial date: 1946. Notes: Kolosovo village also known as Bergdorf. 
 
RG-54.003*60 
Name: Zhdanov, Evgenii Vasilevich. DOB: 1902. Residence: Modova, Skuliany. Occupation: Other. 
Trial #: 6224. Trial date: 1949. Notes: Massacre of local Jewish population in Skuliany. 
 
RG-54.003*61 
Name: Zhdanov, Konstantin Vasilievich. DOB: 1905. Residence: Moldova, Beltsy, Skuliany. 
Occupation: Policeman. Trial #: 019913. Trial date: 1945. 
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Accretions of Digital Files 
 

 
Dosar nr. 6084 
Perevoznic Chiril Ivanovici, a.n. 1909, originar şi fost locuitor al s. Ocniţa, r-nul Camenca, ucrainean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI al RSSM din 06 ianuarie 1950, în baza art. 2 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la 20 ani 
muncă silnică cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A participat la 
exterminarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască în s. Vertiujeni (au fost împuşcate mai mult de 
100 persoane). 
 
Dosar nr. 012416 
Popescu Ivan Nicolaevici, a.n. 1900, originar al s. Soborî, r-l Zguriţa, fost locuitor al s. Cotiujeni, r-nul 
Cotiujeni. 
Prin decizia „Osoboie Soviesceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 04 martie 1942, în baza art. 58 - 13 al 
CP al RSFSR a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate. 
Membru activ al partidului cuzist. 
 
Dosar nr. 013439 
Iacubovschii Iosif Stanislavovici, a.n. 1911, fost locuitor al or. Bălţi, polonez, cuzist. 
Prin decizia „Osoboie Soviesceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 11 ianuarie 1941, în baza art. 54 – 13 
al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 8 ani privaţiune de libertate. 
Propaga activ ideologia partidului cuzist. 
 
Dosar nr. 016715 
Tcaci Foma Emanuilovici, a.n. 1908, originar şi fost locuitor al or. Teleneşti, membru al partidului 
cuzist. 
Prin decizia „Osoboe Soviesceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 24 noiembrie 1945 a fost condamnat 
la 5 ani privaţiune de libertate. 
Membru activ al partidului cuzist. Îndemna populaţia locală la răfuială cu cetăţenii de naţionalitate 
evreiască. 
 
Dosar nr. 017112 
Botnari Piotr Stepanovici, a.n. 1920, originar din satul Bărboieni, județul Chișinău (azi în raionul 
Nisporeni). Între 1941 și 1944, fiind muncitor la fabrica de textile Bogdan din Chișinău, a fost 
informator al chesturii poliției române. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSS Moldovenești din 27 iunie 1947, în baza art. 
54 – 1 alin. a al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani detenție lagăr de muncă. 
 
Dosar nr. 017276 
Timovschii Grigorii Evstafievici, a.n. 1903, originar din s. Jabinţî, reg. Cameneţ – Podolsk, fost locuitor 
al s. Clişcauţi, r-l Sîngerei, ucrainean, membru al partidului cuzist; 
Timovschii Mihail Evstafievici, a.n. 1907, originar din s. Zăbriceni, jud. Bălţi, fost locuitor al s. Clişcauţi, 
r-l Sîngerei, ucrainean, membru al partidului cuzist. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al frontului ucrainean din 21 noiembrie 1944, în baza art. art. 54 – 4 
şi 54 - 11 al CP RSS Ucrainene, au fost condamnaţi la: 
Timovschii Grigorii E. la pedeapsă capitală şi cu confiscarea bunurilor materiale. Ulterior, sentinţa a 
fost modificată cu 10 ani privaţiune de libertate; 
Timovschii Mihail E. la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
cu confiscarea averii. 
Îndemnau populaţia locală la luptă cu comuniştii şi evreii. Pledau pentru expulzarea evreilor în 
Palestina. În 1939 au participat la pogromuri asupra cetăţenilor de origine evreiască. 
 
Dosar nr. 017278 
Samoil Anton Gheorghievici, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al s. Cojuşna, jud. Chişinău. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM din 15 iulie 1946, în baza art. 54 – 10, pct. 2 al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 6 ani privaţiune de libertate. 
A fost învinuit că, fiind profesor la şcoala din sat, făcea agitaţie antisovietică printre elevii şcolii. 
 
Dosar nr. 017303 (volumul I) 
Bordian Maxim Marcovici, a.n. 1909, originar din s. Curatura, r-l Rezina, jud. Orhei, fost locuitor al s. 
Poiana, r-l Rezina, ucrainean; 
Silion Gheorghe Isaevici, a.n. 1911, originar şi fost locuitor al s. Cojuşna, jud. Chişinău, moldovean; 
Muntean Dmitrii Gheorghievici, a.n. 1914, originar şi fost locuitor al s. Cojuşna, jud. Chişinău, 
membru al partidului „Garda de fier”; 
Muntean Zamfir Petrovici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Cojuşna, jud. Chişinău; 
Boţan Fiodor Fomici, a.n. 1881, originar şi fost locuitor al s. Cojuşna, jud. Chişinău; 
Roman Axentii Ivanovici, a.n. 1899, originar şi fost locuitor al s. Cojuşna, jud. Chişinău; 
Triboi Fiodor Vasilievici, a.n. 1892, originar şi fost locuitor al s. Cojuşna, jud. Chişinău; 
Baciu Zaharia Ivanovici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Cojuşna, jud. Chişinău; 
Silion Vasilii Ivanovici, a.n. 1890, originar şi fost locuitor al s. Cojuşna, jud. Chişinău. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 27 – 28 iunie 1946, au fost condamnaţi 
la: 
Bordian Maxim şi Silion Gheorghe în baza art. 54 – 1”a” al CP RSS Ucrainene la 15 ani privaţiune de 
libertate cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi cu confiscarea averii; 
Muntean Dmitrii şi Muntean Zamfir în baza art. 54 – 1”a” al CP RSS Ucrainene la 10 ani privaţiune de 
libertate cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi cu confiscarea averii; 
Roman Axentii în baza art. 54 – 1”a” al CP RSS Ucrainene, cu aplicarea art. 46 al CP RSS Ucrainene la 5 
ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi cu confiscarea averii; 
Boţan Fiodor, Triboi Fiodor, Baciu Zaharia şi Silion Vasilii au fost consideraţi nevinovaţi şi au fost 
eliberaţi. 
Foşti cursanţi ai şcolii speciale a poliţiei de companie. Colaboratori ai centrului „H”. Au participat 
activ la depistarea comuniştilor şi paraşutiştilor sovietici. 
 
Dosar nr. 017303 (volumul II) 
Bordian Maxim Marcovici, a.n. 1909, originar din s. Curatura, r-l Rezina, jud. Orhei, fost locuitor al s. 
Poiana, r-l Rezina, ucrainean; plus alte 8 persoane. 
 
Dosar nr.017309 
Michitcov Dmitrii Nicolaevici, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al s. Ţaul, r-l Tîrnova, jud. Soroca, 
ucrainean, membru al Partidului cuzist. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor al MAI al RSSM din 28 mai 1946, în baza art. 54 - 1 „a” al 
CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate. 
A acordat suport autorităţilor germano – române la reţinerea şi percheziţionarea cetăţenilor de 
origine evreiască din s. Ţaul. 
 
Dosar nr. 017328 
Bordîniuc Ignat Petrovici, a.n. 1900, originar şi fost locuitor al s. Alexeevca, r-l Edineţi, cuzist. 
Prin sentinţa Colegiului Judecătoreşti al Judecătoriei Supreme RSSM din 10 aprilie 1946, în baza art. 
54 – 10 al CP RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi 
pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Membru activ al partidului cuzist. Colabora cu jandarmeria română. Pleda pentru exterminarea 
activiştilor sovietici şi evreilor. 
 
Dosar nr. 017352 
Clapan Iacob Filipovici, a.n. 1894, originar şi fost locuitor al s. Şibca, r-l Rezina, jud. Orhei, membru al 
Partidului „ţărănist” şi cuzist. 
Prin decizia „Osoboe Soviesceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 28 aprilie 1945, în baza art. 54 -3 al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 5 ani privaţiune de libertate. 
Fiind angajat la autorităţile germano – române în calitate de gardist, a trădat cetăţenii de 
naţionalitate evreiască, care locuiau în s. Şibca. Ulterior au fost împuşcaţi. 
 
Dosar nr. 017379 
Secrier Ulian Ivanovici, a.n. 1923, originar din satul Petreni, raionul Drochia, moldovean, nemembru 
de partid. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSS Moldovenească din 18 ianuarie 1945, în 
baza art. 54 – 1 alin. A, al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 20 ani muncă silnică cu degradare 
civică pe un termen de 5 ani pentru că ar fi participat la executarea evreilor în iulie 1941. Reabilitat în 
1991 pe motiv că populația din sat, după diferite mărturii, nu ar fi avut acces la locul execuției 
înfăptuite de jandarmi români. 
 
Dosar nr. 017503 
Berezovschi Nicolai Iakovlevici, a.n. 1913, originar din satul Staraia Iablona, raionul Glodeni, 
ucrainean, căsătorit, nemembru de partid. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD Al RSS Moldovenești din 23 noiembrie 1944,  a fost 
condamnat în baza Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 la 20 ani 
muncă silnică și 5 ani degradare civică. 
Oprea Alexei Feodorovici, n. 1903, originar din satul Glodeni, raionul Glodeni (azi centrul raional 
Glodeni), moldovean. 
Țurcanu Constantin Ivanovici, n. 1912, originar din satul Glodeni, raionul Glodeni (azi centrul raional 
Glodeni), moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD Al RSS Moldovenești din 23 noiembrie 1944, în 
baza art. 54 – 1 alin. A al CP al RSS Ucrainene ambii au fost condamnați la10 ani privaţiune de 
libertate cu interdicţii în drepturi  pe un termen de 5 ani. 
Înivuiți că au colaborat cu autoritățile române și au predat acestora o serie de acitviști sovietici și 
ostași ai Armatei Roșii, unii dintre care au fost executați. 
 
Dosar nr. 017521 
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Ţurcan Grigorii Ivanovici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Budei, jud. Orhei, membru al 
partidului cuzist şi al „Frontului Renaşterii Naţionale”. 
Prin sentinţa Judecătoriei regionale din Sverdlovsk din 15 ianuarie 1942, în baza art. art. 58 – 13 şi 58 
– 14 al CP al RSFSR a fost condamnat la pedeapsa capitală. 
Membru activ al partidului cuzist. Organizator şi conducător al partidului. 
 
Dosar nr. 017614 
Mamolea Alexandr Gheorghievici, a.n. 1900, originar şi fost locuitor al s. Ghertop Mare, r-l Criuleni, 
membru al partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 22 ianuarie 1946, în baza art. 54 – 1”a” al 
CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 15 ani muncă silnică cu interdicţie în drepturi pe termen de 
5 ani şi cu confiscarea averii. 
Conducător al partidului cuzist din Ghertop Mare. A trădat autorităţilor germano – române activiştii 
sovietici. A maltratat populaţia băştinaşă. 
 
 
 
 
Dosar nr. 017627 
Brigoi Mihail Leontievici, a.n. 1896, originar şi fost locuitor al s. Cobuşca - Veche, r-l Bulboaca, 
membru al partidului liberal şi cuzist. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 15.05.1948, în baza art. art. 54 – 3 şi 54 – 10, pct. 2 al 
CP RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţie în drepturi pe 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A fost condamnat pentru activitate antisovietică, pentru sprijinul acordat autorităţilor germano – 
române în identificarea activiştilor sovietici. 
 
Dosar nr. 017682 
Scurtu Piotr Andreevici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Sudarca, r-l Otaci, membru al 
partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 06 decembrie 1945, în baza art. 54 – 1”a” 
al CP al RSS Ucrainene, a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe 
un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Membru activ al partidului cuzist. A trădat autorităţilor germano – române activul sovietic local. 

 
Dosar nr. 017734 (vol. I) 
Rozmarița Chiril Ustinovici a.n. 1905, originar din satul Caragaș, raionul Slobozia (stânga Nistrului, 
fosta RASSM), moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSS Moldovenești din 28 februarie 1945, în baza 
art. 54 – 10 alin. A al CP al RSS Ucrainene și în baza Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS 
din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la pedeapsă capitală care a fost schimbată în 10 ani lagăr de 
corecție prin muncă cu 5 ani degradare civică și confiscarea averii. 
Învinuit că a colaborat cu regimul românesc în timpul cel de-al doilea război mondial, a trădat activiști 
sovietici și a participat direct la folosirea violenței fizice împotriva lor, inclusiv a președintelui 
sovietului sătesc din localitate (unele nume ale activiștilor pot fi evreiești). 

 
Dosar nr. 017734 (vol. II) 
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Rozmarița Chiril Ustinovici a.n. 1905, originar din satul Caragaș, raionul Slobozia (stânga Nistrului, 
fosta RASSM), moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSS Moldovenești din 28 februarie 1945, în baza 
art. 54 – 10 alin. A al CP al RSS Ucrainene și în baza Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS 
din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la pedeapsă capitală care a fost schimbată în 10 ani lagăr de 
corecție prin muncă cu 5 ani degradare civică și confiscarea averii. 
Învinuit că a colaborat cu regimul românesc în timpul cel de-al doilea război mondial, a trădat activiști 
sovietici și a participat direct la folosirea violenței fizice împotriva lor, inclusiv a președintelui 
sovietului sătesc din localitate (unele nume ale activiștilor pot fi evreiești). 
 
Dosar nr. 017883 ( volumul I) 
1) Ermurachi Fiodor Iustinovici, a.n. 1899, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - 
Vodă, 
2)  cuzist; 
3) Platon Matvei Anastasovici, a.n. 1894, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - 
Vodă, cuzist; 
4) Begleţ Mihail Stepanovici, a.n. 1915, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - Vodă, 
cuzist; 
5) Postica Iacov Petrovici, a.n. 1919, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - Vodă, 
cuzist; 
6) Nuţa Piotr Romanovici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - Vodă, 
cuzist; 
7) Buga Andrei Filimonovici, a.n. 1905, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - Vodă, 
cuzist; 
8) Ermurachi Gheorghe Emanuilovici, a.n. 1909, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui 
–  
9) Vodă, membru al partidului ţărănesc, cuzist; 
10) Mura Pahomii Chirilovici, a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - Vodă, 
cuzist; 
11) Grosu Vasilii Alexandrovici, a.n. 1884, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - Vodă, 
cuzist; 
12) Evstratii Nichifor Ivanovici, a.n. 1881, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - Vodă,  
13) membru al partidului liberal; 
14) Roşca Gheorghe Andronicovici, a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - 
Vodă, cuzist; 
15) Nistor Sidor Ivanovici, a.n. 1882, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - Vodă, 
cuzist; 
16) Margin Cuzima Ivanovici, a.n. 1889, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - Vodă, 
membru al partidului liberal; 
17) Ceban Piotr Grigorievici, a.n. 1888, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - Vodă, 
membru al partidului liberal; 
18) Condrea Victor Ilarionovici, a.n. 1881, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - Vodă, 
cuzist; 
19) Mura Andrei Chirilovici, a.n. 1899, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - Vodă, 
cuzist; 
20) Racu Gheorghe Mihailovici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - 
Vodă, cuzist; 
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21) Oglinda Savva Grigorievici, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - Vodă, 
cuzist; 
22) Panfilov Vasilii Pavlovici, a.n. 1914, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - Vodă, 
cuzist; 
23) Ceban Toma Andreevici, a.n. 1905, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - Vodă, 
cuzist; 
24) Ceresco Sidor Matveevici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - Vodă, 
cuzist; 
25) Nuţa Trofim Ivanovici, a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - Vodă, 
cuzist; 
26) Postica Piotr Calistratovici, a.n. 1886, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - Vodă, 
cuzist; 
27) Poiată Iacov Gheorghievici, a.n. 1895, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - Vodă, 
membru al partidului liberal; 
28) Ceban Calin Timofeevici, a.n. 1890, originar al s. Horoşovca, reg. Breslavsk, RSFSR, rus, locuitor 
al s. Mereni, r-l Vadul – lui - Vodă; 
29) Popa Sofia Isaevna, a.n. 1909, originară şi fosta locuitoare al s. Mereni, r-l Vadul – lui - Vodă; 
Prin sentinţa Tribunalului militar al căii ferate or. Chişinău din 5 decembrie 1945, au fost condamnaţi: 
Ermurachi F., Platon M., Begleţ M., Postica I., Nuţa P. în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene la 
pedeapsa capitală. Ulterior, sentinţa a fost modificată – 20 ani privaţiune de libertate; 
Buga A., în baza art. 2 din decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1945 – 15 ani 
muncă silnica, interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi confiscarea averii; 
Ermurachi Gh. în baza art. 54 – 10, pct. 2 al CP RSS Ucrainene, art. 2 din decretul Prezidiului Sovietului 
Suprem al URSS din 19 aprilie 1945 - 15 ani muncă silnica, interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi 
confiscarea averii; 
Mura P., Grosu V., Evstratii N., Roşca Gh., Nistor S., Margin C., Ceban P., Condrea V., Mura A. în baza 
art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene – 10 ani privaţiune de libertate, interdicţii în drepturi pe termen 
de 5 ani şi confiscarea averii.; 
Racu Gh., Oglinda S., Panfilii V. în baza art. 54 – 1”b” al CP al RSS Ucrainene – 10 ani privaţiune de 
libertate, interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi confiscarea averii.; 
Ceban T., Ceresco S. în baza art. art. 54 – 1”a” şi 54 – 10, pct. 2 al CP al RSS Ucrainene - 10 ani 
privaţiune de libertate, interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi confiscarea averii; 
Nuţa T. în baza art. 54 – 3 al CP al RSS Ucrainene - 5 ani privaţiune de libertate, interdicţii în drepturi 
pe termen de 5 ani şi confiscarea averii; 
Postica P., Poiată Ia., Ceban C., Popa S. – au fost recunoscuţi nevinovaţi. 
Au acordat sprijin detaşamentului de represalii în arestarea activiştilor sovietici. Au participat la 
arestarea ostaşilor sovietici. 
 
Dosar nr. 017883 ( volumul II) 
Ermurachi Fiodor Iustinovici, a.n. 1899, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - Vodă, 
cuzist și alte 25 persoane. 
 
Dosar nr. 017883 ( volumul III) 
Ermurachi Fiodor Iustinovici, a.n. 1899, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - Vodă, 
cuzist și alte 25 persoane. 
 
Dosar nr. 017883 ( volumul IV) 
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Ermurachi Fiodor Iustinovici, a.n. 1899, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - Vodă, 
cuzist și alte 25 persoane. 
 
Dosar nr. 017883 ( volumul V) 
Ermurachi Fiodor Iustinovici, a.n. 1899, originar şi fost locuitor al s. Mereni, r-l Vadul – lui - Vodă, 
cuzist și alte 25 persoane. 
 
 Dosar nr. 017989 
Savva Piotr Sevastianovici, a.n. 1901, originar şi fost locuitor al s. Malîe Mileşti, jud. Chişinău, 
membru al partidului cuzist; 
Vicol Nestor Vasilievici, a.n. 1885, originar şi fost locuitor al s. Malîe Mileşti, jud. Chişinău, membru al 
partidului cuzist; 
Popov Mitrofan Filipovici, a.n. 1914, originar şi fost locuitor al s. Malîe Mileşti, jud. Chişinău, membru 
al partidului cuzist. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 11 ianuarie 1946, în baza art. art. 54 – 3, 54 – 10 pct. 2 
al CP al RSS Ucrainene, au fost condamnaţi: Savva P. – 8 ani privaţiune de libertate, Popov M. - 7 ani 
privaţiune de libertate, Vicol N. – 6 ani privaţiune de libertate şi confiscarea averii acestora. 
Au fost învinuiţi în agitaţie antisovietică şi îndemnau populaţia locală la răfuială cu comuniştii şi 
cetăţenii de naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 01799 
Goluşcov Vladimir Andreevici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al or. Chişinău, membru al Partidului 
cuzist. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 28 martie 1947, în baza art. art. 54 - 10 pct. 1 şi 56 – 21 
pct. 1 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 8 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi 
pe un termen de 5 ani. 
Membru activ al Partidului cuzist. Avea o atitudine ostilă vizavi de puterea sovietică şi evrei. Îndemna 
la răfuială cu cetăţenii de naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 18248 
Cojocari Grigore Panteleevici, a.n. 1878, originar şi fost locuitor al s. Baraboi, r-nul Rîşcani, jud. Bălţi, 
cuzist. 
Prin decizia „Osoboie Soviesceanie” de pe lîngă NKVD al URSS din 20 ianuarie 1945, în baza art. 54 – 
1”a” CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 8 ani privaţiune de libertate şi confiscarea averii. 
A fost învinuit în trădare de patrie şi complicitate cu jandarmeria română la arestarea activiştilor 
sovietici. A maltratat familiile activiştilor. 
 
 Dosar nr. 018255 
Atamanenco Nicolai Nicolaevici, a.n. 1908, originar şi fost locuitor al or. Soroca, rus. 
Prin decizia „Osoboie Soviesceanie” de pe lîngă NKVD al URSS din 20 ianuarie 1945, în baza art. 54 – 
1”a” CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 5 ani de privaţiune de libertate. 
A trădat autorităţilor germano – române activiştii sovietici şi cetăţenii de origine evreiască. 
 
Dosar nr. 018269 
Danii Vasilii Pahomovici, a.n. 1899, originar din satul Șuri, raionul Drochia. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSS Moldovenești din 24 martie 1945, în baza 
art. 54 – 1 alin. A al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 20 ani muncă silnică și degradare civică 
pe un termen de 5 ani. În dosar mai sunt menționate alte persoane: Chișlari Gavriil Mihailovici, n. 
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1910 în aceiași localitate, condamnat și el la aceiași pedeapsă ca și Danii. Alte persoane: Danii Dorofei 
Pahomovici, n. 1888, precum și Turculeț Maradarii Grigorievici, n. 1888, au fost condamnați la 15 ani 
muncă silnică și 5 ani degradare civică. 
Condamnați pentru că în iulie 1941 au ajutat autoritățile române să identifice evreii din Șuri care au 
fost adunați și executați, printre care erau femei, copii și bătrâni. 
 
Dosar nr. 018341 
Oleinicov Vasile Filipovici, a.n. 1914, originar şi fost locuitor al or. Călăraşi, rus, cuzist; 
Oleinicov Constantin Filipovici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al or. Călăraşi, rus, cuzist; 
Oleinicov Trofim Filipovici, a.n. 1905, originar şi fost locuitor al or. Călăraşi, rus, cuzist; 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Căii ferate Chişinău, din 18 iulie 1945, în baza art. art. 54 – 1”b” şi 
54 – 10 pct. 2 al CP al RSS Ucrainene au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate, cu 
interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani fiecare. 
Au participat activ la pogromul asupra evreilor în or. Călăraşi. Au maltratat persoane de origine 
evreiască. 
 
 
 
 
Dosar nr. 018426 
Martînovschii Fiodor Alexandrovici , a.n. 1898, originar şi fost locuitor al s. Ruseni, r-nul Ocniţa, 
membru al partidului cuzist. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 19 aprilie 1946, în baza art. 54 - 3 CP al RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 5 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe termen de 3 ani şi 
confiscarea averii. 
Membru activ al partidului cuzist. A acordat sprijin autorităţilor germano – române la identificarea 
activiştilor sovietici. 
 
Dosar nr. 018524 
Mironov Daniil Alexeevici, a.n. 1887, satul Dubovo, raionul Dubăsar, moldovean, țăran, colhoznic 
(fosta RASSM, Transnistria). 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSS Moldovenești din 27 februarie 1946, în baza 
art. 54 – 1 alin. A al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 3 ani privaţiune de libertate și degradare 
civică pe un termen de 5 ani. 
Învinuit că a trădat autorităților române un evreu pe nume Halimschi. 
 
Dosar nr. 018578 
Arhilei Grigorii Petrovici, a.n. 1911, originar şi fost locuitor al s. Rujniţa, r-l Ocniţa, jud. Soroca, 
membru al partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 21 iunie 1945, în baza art. 54 - 3 al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. 
A fost conducător al Partidului cuzist din s. Rujniţa. În discursule sale făcea declaraţii calomnioase la 
adresa Partidului comunist şi populaţiei de naţionalitate evreiască. 
 
 Dosar nr. 018676 
Stratilo Iustin Grigorievici, a.n. 1908, originar şi fost locuitor al s. Răspopeni, r-l Răspopeni, jud. Orhei. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al garnizoanei din Chişinău, din 22 august 1945, în baza art. 54 – 1”b” 
al CP al RSS Ucrainene, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem URSS din 19 
aprilie 1943 a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
În anul 1941 a colaborat cu autorităţile germano – române şi a participat la arestarea şi împuşcarea 
evreilor. 
 
Dosar nr. 018709 
Durnea Vasile Ivanovici, a.n. 1899, originar şi fost locuitor al s. Pîrliţa, r-l Bălţi, membru al partidului 
cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 12 decembrie 1944, în baza art. 54-1”a” al 
CP RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate. 
Membru activ al partidului cuzist. A trădat autorităţilor german – române activiştii sovietici. 
 
 
Dosar nr. 019187 
Purici Ilia Cuzmici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Ciorna, r-l Rezina, membru al Partidului 
cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD ale RSSM din 31 august 1945, în baza art. art. 54 – 
3, 54 – 10 pct. 2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu 
interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Membru activ al partidului cuzist. Fiind numit de către autorităţile germano – române la funcţia de 
brigadier pentru restabilirea căii ferate a podului peste Nistru, maltrata muncitorii din subordine. 
Desfăşura agitaţie antisovietică. 
 
Dosar nr. 019314 
Brenici Gheorghe Afanasievici, a.n. 1887, originar al s. Gaspor, r-l Bratuşeni, fost locuitor al s. 
Donduşeni, r-l Tîrnova, membru al partidului cuzist; 
Galeţchii Cuzima Andreevici, a.n. 1874, originar şi fost locuitor al s. Donduşeni, r-l Tîrnova, membru al 
partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI al RSSM din 13 iulie 1945, în baza art. 54 - 1”a” al CP 
al RSS Ucrainene au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate fiecare cu interdicţii în drepturi 
pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au acordat sprijin autorităţilor german – române şi organelor de represalii la identificarea activiştilor 
sovietici. 
 
Dosar nr. 019397 
Botezat Vasilii Stepanovici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Raşcovo, r-l Cotiujeni, jud. Soroca, 
membru al partidului cuzist. 
Prin decizia „Osoboie Soviesceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 12 noiembrie 1945, în baza art. 54-
1”a” al CP RSS Ucrainene a fost condamnat la 5 ani privaţiune de libertate. 
A fost condamnat ca membru activ al partidului cuzist şi pentru activitate antisovietică. 
 
Dosar nr. 019449 
Bodnari Mihail Gheorghievici, a.n. 1892, originar şi fost locuitor al s. Codreni, r-nul Otaci, jud. Soroca, 
ucrainean, membru al partidului cuzist. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 04 decembrie 1945, în baza art. 54-1”a” al 
CP RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A trădat autorităţilor germano – române activiştii sovietici şi cetăţenii de naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 019577 
Macovei Fiodor Afanasievici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Cazaclia, r-nul Taraclia, membru al 
partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 29 septembrie 1945 în baza art. art. 54 – 
3 şi 54 – 10 pct. 2 al CP RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii 
în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A organizat şi a participat la persecutarea evreilor. Îndemna populaţia locală la exterminarea 
cetăţenilor de origine evreias 
 
Dosar nr. 019739 
Talmazan Mitrofan Andreevici, a.n. 1875, originar şi fost locuitor al s. Ciobruci, r-l Olăneşti, membru 
al partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 13 septembrie 1945 în baza art. 54-1”a” al 
CP RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A trădat autorităţilor germano-române activiştii sovietici (circa 50 persoane). 
 
Dosar nr. 019889 
Nicula Vasilii Spiridonovici, a.n. 1901, originar din satul Cîțlița Prut, raionul Vulcănești. Moldovean, 
țăran sărac, 3 clase, căsătorit. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSS Moldovenești din 19 februarie 1945, în baza 
art. 54 – 10 alin. A al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu 
degradare civică  pe un termen de 5 ani. 
Învinuit că în timpul războiului a colaborat cu autoritățile române, fiind primar al localității și ajutând 
la identificarea și activiștilor sovietici. 
 
Dosar nr. 019942 
Donos Gheorghe Dmitrievici, a.n. 1905, originar şi fost locuitor al s. Cerepcovo, r-l Vertiugeni, 
membru al partidului cuzist. 
Prin decizia „Osoboie Soviesceanie” de pe lîngă MAI URSS din 25 iulie 1946 în baza art. 54-33 al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 5 ani privaţiune de libertate ca element social periculos. 
Membru activ al partidului cuzist. Avea legătură cu şeful jandarmeriei române şi a detaşamentului de 
represalii. 
 
Dosar nr. 020103 
Malcoci Constantin Vasilievici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Roşcani, r-nul Bulboaca, 
membru al partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 11 septembrie 1945, în baza art. 54 - 3 al 
CP RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A fost preşedinte al partidului cuzist din s. Roşcani. A trădat activiştii sovietici. A participat la 
reţinerea paraşutiştilor sovietici şi a partizanilor. Mîna populaţia locală la munci forţate. 
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Dosar nr. 020540 
Peretean Elena Rancovna, a.n. 1902, originar din or. Edineţ, domiciliat în or. Edineţ, rus, 
„staroobreadeţ”, membru al Partidului liberal şi cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD regiunii Sverdlovsk din octombrie 1941, în baza art. 
54 – 10 alin. 2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii 
în drepturi  pe un termen de 5 ani. 
Membru activ al Partidului cuzist. Participant la mai multe congrese de partid. 
 
Dosar nr. 020917 
Prișepa Simion Prokopievici, a.n. 1902, originar din or. Edineţ, domiciliat în or. Edineţ, rus, 
„staroobreadeţ”, membru al Partidului liberal şi cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD regiunii Sverdlovsk din octombrie 1941, în baza art. 
54 – 10 alin. 2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii 
în drepturi  pe un termen de 5 ani. 
Membru activ al Partidului cuzist. Participant la mai multe congrese de partid. 
 
Dosar nr. 020996 
Tofanel Nicolai Ivanovici, a.n. 1922, originar și locuitor al satului Ciuciuleni, raionul Strășeni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSS Moldovenești din 25 februarie 1947, în baza 
art. 54 – 3 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu degradare 
civică pe un termen de 5 ani și confiscarea averii. 
A fost condamnat întrucât în timpul războiului a lucrat paznic la postul de jandarmi și a participat 
astfel la diferite acțiuni precum ar fi arestarea cetățenilor sovietici (unii dintre care, evrei), la razii 
împotriva partizanilor și prinderea dezertorilor din armata română. 
 
Dosar nr. 021132 
Boligar Serghei Grigorievici, a.n. 1908, originar şi fost locuitor al s. Talmaz, r-l Căuşeni, cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI al RSSM din 09 iunie 1948, în baza art. 54 – 1”a” al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani de detenţie cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
Prin decizia Tribunalului militar al districtului militar Odesa din 06 mai 1955, sentinţa a fost 
modificată prin stabilirea pedepsei de 5 ani de privaţiune de libertate. 
A fost învinuit în stabilirea legăturilor criminale cu jandarmeria română. A participat la pogromul şi 
maltratarea evreilor în anul 1938. A însuşit averea acestora. A participat la arestarea şi împuşcarea 
activiştilor sovietici. 
 
Dosar nr. 021152 
Țurca Profir Profitovici, a.n. 1902, originar din or. Edineţ, domiciliat în or. Edineţ, rus, 
„staroobreadeţ”, membru al Partidului liberal şi cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD regiunii Sverdlovsk din octombrie 1941, în baza art. 
54 – 10 alin. 2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii 
în drepturi  pe un termen de 5 ani. 
Membru activ al Partidului cuzist. Participant la mai multe congrese de partid. 
 
Dosar nr. 021162 
Danu Gheorghii Anisimovici, a.n. 1905, originar Bulăești, locuitor al satului Mălăești, azi în raionul 
Criuleni, moldovean, țăran înstărit. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSS Moldovenești din 29 octombrie 1948, în 
baza art. 54 – 1 alin. A și 54-10 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 20 ani lagăr corecție prin 
muncă și degradare civivă pe un termen de 5 ani. 
Condamnat întrucât în perioada războiului a ajutat soldații români să prindă evrei (familia 
Orheevschi) care ulterior au fost executați (4 persoane). 
 
Dosar nr. 021216 
Bohcevan Piotr Simionovici, a.n. 1909, originar satul Parcani, raionul Tiraspol, bulgar, fără 
antecedente penale. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI a RSS Moldovenești din 22 decembrie 1948, în baza 
art. 54 – 1 alin. A al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate cu 
degradare civică pe un termen de 5 ani. 
A fost condamnat întrucât a fost agent al jandarmeriei române în perioada războiului și a ajutat 
autoritățile române să prindă partizani și activiști sovietici (unii dintre ei, e posibil să fi fost evrei). 
 
Dosar nr. 021339 
Nicolaenco Filip Lavrentievici, a.n. 1901, originar satul Leontevo, raionul Căușeni, ucrainean, țăran 
mijlocaș. A locuit în timpul războiului în satul Noii Botnărești, raionul Bulboaca (azi în raionul Anenii 
Noi). 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI a RSS Moldovenești 26 mai 1949, în baza art. 54 – 10 
alin. 2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani de lagăr de corecție prin muncă și degradare 
civică pe un termen de 5 ani. 
Condamnat pentru participarea în calitatea de agent și gardian al jandarmeriei la represiuni împotriva 
cetățenilor sovietici și la prinderea parașutiștilor sovietici și partizanilor. 
 
Dosar nr. 021370 
Momat Piotr Spepanovici, a.n. 1911, originar satul Cazaclia, raionul Taraclia, găgăuz, fără 
antecedente penale, căsătorit. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI a RSS Moldovenești din 10 noiembrie 1950, în baza 
art. 54 – 1 alin. A al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate cu 
degradare în drepturi pe un termen de 5 ani. 
Condamnat întrucât în perioada 1941-44 a fost gardist la primăria din sat și în această calitate s-a 
purtat brutal cu cetățeni sovietici, folosind violența fizică împotriva acestora. Nu și-a recunoscut vina 
și a cerut reexaminarea sentinței. 
 
Dosar nr. 021891 
Ivanova Irina Erofeevna, a.n. 1917, originară şi fostă locuitoare al or. Rîbniţa, ucraineană. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 11 august 1944, în baza art. 2 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnată la 15 ani muncă 
silnică cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. Prin decizia Tribunalului 
militar al districtului militar Odesa din 08 martie 1955, sentinţa a fost modificată şi acţiunile 
condamnatei au fost recalificate în baza art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 
19 aprilie 1943 şi art. 54 – 3 al CP al RSS Ucrainene. Termenul a fost micşorat la 10 ani privaţiune de 
libertate. 
La sfîrşitul anului 1943 l-a predat jandarmeriei române pe soţul ei Ivanov – ofiţer sovietic şi pe 
cetăţeanca Ivanov – Fainştein ca pe persoană de naţionalitate evreiască, care ulterior au fost 
condamnaţi. 
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 Dosar nr. 021954 
Bragari Vasilii Mihailovici, a.n. 1912, originar din satul Colibaș, raionul Vulcănești, moldovean, fără 
antecedente penale. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI al RSS Moldovenești din 30 martie 1951, în baza art. 
54 – 10 alin. 2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate cu degradare 
civică pe un termen de 5 ani și confiscarea averii. 
A fost învinuit că a trădat cetățeni sovietică jandarmeriei române (printre care, se pare, sunt unii de 
naționalitate evreiască). 
 
Dosar nr. 021994 
Predo Alexei Gheorghevici, a.n. 1902, originar satul Rezeni, raionul Chișinău (azi în raionul Ialoveni), 
moldovean, fără antecendente penale. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSS Moldovenești din 6 noiembrie 1944, în baza 
art. 2 al Decretului Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la 
20 de ani muncă silnică și degradare civică pe un termen de 5 ani. 
Învinuit că în timpul războiului ținea relații cu jandarmeria română, împreună cu care a participat la 
depistarea cetățenilor sovietici  ce dezertase din armata română (adică basarabeni). 
 
 
Dosar nr. 022016 
Pelin Dmitrii Fiodorovici, a.n. 1892, originar şi fost locuitor al s. Cojuşna, r-l Chişinău, membru al 
partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 22 decembrie 1944, în baza art. 54-1„a” 
al CP RSS Ucrainene, cu aplicarea art.2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 
aprilie 1943 a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani 
şi confiscarea averii. 
A fost numit de autorităţile germano – române primar în s. Cojuşna. A trădat activiştii sovietici. 
 
Dosar nr. 022143 
Carabadjac Zaharii Fedoseevici, a.n. 1902, originar din or. Edineţ, domiciliat în or. Edineţ, rus, 
„staroobreadeţ”, membru al Partidului liberal şi cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD regiunii Sverdlovsk din octombrie 1941, în baza art. 
54 – 10 alin. 2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii 
în drepturi  pe un termen de 5 ani. 
Membru activ al Partidului cuzist. Participant la mai multe congrese de partid. 
 
 Dosar nr. 022252 
Rotari Vasilii Ivanovici, a.n. 1904, originar din satul Hlinaia, județul Bălți (azi în raionul Edineț), 
moldovean, fără știință de carte. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSm din 28 martie 1945, în baza art. 54 – 1 alin. 
A al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 20 de ani de muncă silnică și degradare civică pe un 
termen de 5 ani și confiscarea averii „pentru  trădare de patrie”. 
A fost învinuit că în timpul războiului a oferit casa sa ca sediu pentru jandarmeria română, a 
participat la arestarea și executarea activiștilor sovietici (7 persoane). 
 
 
Dosar nr. 022456 
Naghi Emeric Sighismundovici, a.n. 1907, originar din Iugoslavia, maghear. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 14 octombrie 1944 în baza art. art. 54 – 
1”a” şi 54 – 10 pct. 2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu 
interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A fost condamnat pentru faptul că în timpul celui de al II – lea război mondial a lucrat în jandarmeria 
or. Donduşeni, în calitate de şef de construcţii şi cu eforturi populaţiei de naţionalitate evreiască 
efectua construirea obiectelor militare, încărcarea şi descărcarea încărcăturilor militare. Desfăşura 
activitate antisovietică. Maltrata lucrătorii. 
 
Dosar nr. 022522 
Niconorov Ivan Sergheevici, a.n. 1913, originar și locuitor al orașului Chișinău, rus, fără antecedente 
penale. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD a RSSM, în baza art. 54 – 1 alin. A al CP al RSS 
Ucrainene și a art. 2 a Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 apriulie 1943 a fost 
condamnat la 20 ani muncă silnică și degradare civică pe o perioadă de 5 ani. 
A fost învinuit că în timpul războiului a servit drept traducător pentru autoritățile române și ar fi 
participat la maltratarea activiștilor sovietici. 
 
Dosar nr. 022548 
Sloveanu Profirii Gheorghievici, a.n. 1910, originar din s. Mînzeteşti, r-l Corneşti, jud. Bălţi, membru al 
Partidului cuzist. (loc permanent de trai nu avea) 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI al RSSM din 10 noiembrie 1945, în baza art. 54 – 1”a” 
al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe 
un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A trădat autorităţilor germano – române activiştii sovietici, care ulterior au fost împuşcaţi. A însuşit 
bunurile acestora. 
 
 
Dosar nr. 022576 
Iuriev Denis Gavrilovici, a.n. 1902, originar din or. Edineţ, domiciliat în or. Edineţ, rus, 
„staroobreadeţ”, membru al Partidului liberal şi cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD regiunii Sverdlovsk din octombrie 1941, în baza art. 
54 – 10 alin. 2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii 
în drepturi  pe un termen de 5 ani. 
Membru activ al Partidului cuzist. Participant la mai multe congrese de partid. 
 
Dosar nr. 022654 
Mihai Piotr Efimovici, a.n. 1902, originar din or. Edineţ, domiciliat în or. Edineţ, rus, „staroobreadeţ”, 
membru al Partidului liberal şi cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD regiunii Sverdlovsk din octombrie 1941, în baza art. 
54 – 10 alin. 2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii 
în drepturi  pe un termen de 5 ani. 
Membru activ al Partidului cuzist. Participant la mai multe congrese de partid. 
 
Dosar nr. 022792 
Ţimerman Iosif Haimovici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Otaci, jud. Soroca, evreu. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 16 septembrie 1946, în baza art.54-1”a” al 
CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
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Aflîndu-se în ghetoul situat în s. Osievca, a fost numit supraveghetor de către autorităţile germano – 
române. Maltrata prizonierii, îi mîna forţat la munci grele. 
 
Dosar nr. 022831 
Bordeniuc Dmitri Minovici, a.n. 1911, originar din satul Tețcani, raionul Lipcani, actualmente în 
raionul Briceni, ucrainean, fără antecendente penale. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI al RSSM din 16.10.1948 în baza art. 54 – 1 alin. A al 
CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, degradare civică pe un termen 
de 5 ani și confiscarea averii. 
Învinuit că a participat la reținerea cetățenilor sovietici de naționalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 022854 
Hor Alexandr Feodorovici, a.n. 1898, din satul Avdarma, raionul Comrat, azi în UTA Găgăuzia, găgăuz, 
căsătorit, fără antecedente penale. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD  din RSS Moldovenească din 17 martie 1946, în 
baza art. 54 – 1 alin. A, al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate și 
degradare civică pe un termen de 5 ani. Motivul condamnării a fost că ar fi denunțat acctiviști 
sovietici care au fost arestați și deferiți Tribunalului Militar Român. 
 
Dosar nr. 022894 
Grechin Nichifor Vasilievici, a.n. 1903, originar din satul Zberoaia, raionul Nisporeni, RSSM, 
moldovean, fără antecedente penale. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD  din RSS Moldovenească din 17 martie 1946, în 
baza art. 54 – 10 alin. A, al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu 
interdicţii în drepturi  pe un termen de 5 ani. Motivul condamnării a fost că ar fi denunțat activiști 
sovietici care au fost arestați și deferiți Tribunalului Militar Român. 
 
Dosar nr. 023043 
Miuller Ivan Fridrihovici, a.n. 1918, originar satul Fridental, raionul Zuisk, RASS Crimeea, etnic 
german, căsătorit, fără antecedente penale. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI a RSS Moldovenești din 25 iunie 1946, în baza art. 54 
– 1 alin. A al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate și degradare civică 
pe un termen de 5 ani. 
Condamnat întrucât în timpul războiului a acceptat înrolarea în armata germană și anume în cadrul 
serviciului de informații și contrainformații. 
 
Dosar nr. 023047 
Cozeloc Andrei Ivanovici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al or. Bălţi, cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor aeriene ale armatei a 5-a din 11 iulie 1944, în baza art. 58 
– 1”a” al CP al RSFSR a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Membru activ al partidului cuzist. 
 
 
Dosar nr. 023201, vol. I 
Godina Serghei Feodorovici, a.n. 1909, originar din satul Violintir, județul Cetatea Albă, muncitor, 
moldovean. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al MGB din Tiraspol din 19 ianuarie 1953 a fost condamnat la 25 de 
ani privațiune de libertate și degrdare civică pe o perioadă de 5 ani, în baza art. 54-1 alin. A și art. 
54.10 alin 1 al Codului Penal al RSS Ucrainene. 
Învinuit că în perioada războiului a colborat cu autoritățile române, anterior a fost cuzist și a 
participat la reținerea și executarea unui cetățean de etnie evreiască. 
 
Dosar nr. 023201, vol. II 
Godina Serghei Feodorovici, a.n. 1909, originar din satul Violintir, județul Cetatea Albă, muncitor, 
moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al MGB din Tiraspol din 19 ianuarie 1953 a fost condamnat la 25 de 
ani privațiune de libertate și degrdare civică pe o perioadă de 5 ani, în baza art. 54-1 alin. A și art. 
54.10 alin 1 al Codului Penal al RSS Ucrainene. 
Învinuit că în perioada războiului a colborat cu autoritățile române, anterior a fost cuzist și a 
participat la reținerea și executarea unui cetățean de etnie evreiască. 
 
Dosar nr. 023220 
Serbusco Vasilii Ivanovici, a.n. 1909, originar din satul Plopi, raionul Târnova (azi în raionul 
Dondușeni). 
Prin sentinţa Colegiului penal al Judecătoriei Supreme a RSSM din 24 februarie 1953, în baza art. 54-
1- alin. 1 și 54-3 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate și degradare 
civică pe un termen de 5 ani. 
A fost învinuit că a colaborat cu autoritățile române în timpul războiului și a jefuit averea acestora la 
retragerea din vara anului 1941. 
 
Dosar nr. 023599 
Turlacu Ivan Radovici, a.n. 1918, originar din s. Cioreşti (România), locuitor al s. Piatra - Neamţ, 
român, membru al Partidului cuzist. 
Prin sentinţa Colegiului penal al Judecătoriei Supreme al RASSM din 15 iulie 1939, în baza art. art. 54 
– 5 şi 80 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la pedeapsă capitală. La data de 20 noiembrie 1939, 
Colegiul penal al Judecătoriei Supreme URSS a modificat sentinţa din 15 iulie 1939 prin aplicarea 
pedepsei de privaţiune de libertate pe un termen de 10 ani. 
A propagat activ ideologia nazistă în rîndul tineretului. În ianuarie 1938 la indicarea partidului cuzist a 
trecut ilegal frontiera de stat a URSS, avînd ca scop să desfăşoare agitaţie antisovietică în rîndul 
tineretului. 
 
Dosar nr. 023620 
Popovici Andrei Ivanovici, a.n. 1909, originar din s. Susleni, r-l Susleni, fost locuitor al s. Ivancea, r-l 
Orhei, conducător al Partidului cuzist în satele Ivancea, Branişte şi Rîşcova. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al unităţii militare 06614 din 30 iunie 1950, în baza art. 58 – 1”a” al CP 
al RSFSR a fost condamnat la 25 ani de detenţie cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
A denunţat activiştii sovietici. Fiind numit primar de către autorităţile române, a maltratat populaţia 
satului. 
 
Dosar nr. 023842 
Ostrovschi Piotr Filipovici, a.n. 1902, originar din or. Edineţ, domiciliat în or. Edineţ, rus, 
„staroobreadeţ”, membru al Partidului liberal şi cuzist. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD regiunii Sverdlovsk din octombrie 1941, în baza art. 
54 – 10 alin. 2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii 
în drepturi  pe un termen de 5 ani. 
Membru activ al Partidului cuzist. Participant la mai multe congrese de partid. 
 
   Dosar nr. 023865 
Davîdov Evdochim Iacovlevici, a.n. 1902, originar din or. Edineţ, domiciliat în or. Edineţ, rus, 
„staroobreadeţ”, membru al Partidului liberal şi cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD regiunii Sverdlovsk din octombrie 1941, în baza art. 
54 – 10 alin. 2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii 
în drepturi  pe un termen de 5 ani. 
Membru activ al Partidului cuzist. Participant la mai multe congrese de partid. 
 
Dosar nr. 28556 
Sobolev Anton Simionovici, a.n. 1905, originar din satul Talmaz, raionul Căușeni, rus, căsătorit, fără 
antecedente penale. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 15 decembrie 1944, în baza art. 54 – 1 
alin. A al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la pedepsa capitală, care I-a fost comutată ulterior, 
pe 10 februarie 1945 în 15 muncă silnică și degradare civică pe un termen de 5 ani. 
Învinuit că în timpul războiului a participat la violență împotriva populației locale, care uneori a avut 
urmări letale (nu e specificată naționalitatea celor omorâți). 
 
Dosar nr. 28580 
Nastas Andrei Grigorievici, a.n. 1902, originar din or. Edineţ, domiciliat în or. Edineţ, rus, 
„staroobreadeţ”, membru al Partidului liberal şi cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD regiunii Sverdlovsk din octombrie 1941, în baza art. 
54 – 10 alin. 2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii 
în drepturi  pe un termen de 5 ani. 
Membru activ al Partidului cuzist. Participant la mai multe congrese de partid. 
 
Dosar nr. 31241 
Perju Maxim Antonovici, a.n. 1914, originar şi fost locuitor al s. Negureni, r-l Răspopeni; 
Botnari Vladimir Mihailovici, a.n. 1925, originar şi fost locuitor al s. Negureni, r-l Răspopeni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al armatei 5-a aeriene din 20 iulie 1944, în baza art. 2 al Decretului 
Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 au fost condamnaţi la 20 ani muncă silnică 
fiecare cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au participat la maltratarea cetăţenilor de origine evreiască. 
 
Dosar nr. 31289 
Vasilico Mihail Constantinovici, a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Hodorauţi, r-nul Ocniţa. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al diviziei de rezervă de puşcaşi din 02 noiembrie 1944, în baza art. 
54 – 1”a”, al CP al URSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 3 ani şi confiscarea averii. 
În iunie 1941 a reţinut 7 persoane de naţionalitate evreiască care se ascundeau de jandarmi. Ulterior 
aceştia au fost împuşcaţi. 
 
Dosar nr. 31649 
Caftea Fiodor Grigorievici, a.n. 1886, originar şi fost locuitor al s. Glinoaia, r-nul Slobozia, rus. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al diviziei de companie nr. 34 din 15 aprilie 1944, în baza art. 1 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem URSS din 19 aprilie 1944 a fost condamnat la pedeapsă 
capitală şi confiscarea averii. 
Fiind numit staroste de către autorităţile germano – române, a trădat activiştii sovietici, ostaşii 
sovietici şi cetăţenii de origine evreiască. A însuşit bunurile celor arestaţi. A maltratat populaţia 
băştinaşă. 
 
Dosar nr.1899 (copia) - 167 file. 
Rusu Ivan Constantinovici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Barbăieni, r-nul Nisporeni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI al RSSM din 29 martie 1946, în baza art. 2 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 şi art. 54-10 p.2. al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 20 ani de muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 
ani şi confiscarea averii. 
În vara anului 1941 personal a înecat un cetăţean de origine evreiască în rîul Prut. 
 
Dosar nr. 2374, (copia) - 368 file. 
Cotlearov Piotr Fiodorovici, a.n. 1882, originar şi fost locuitor al s. Sculeni. 
Curca Eftenii Afanasievici, a.n. 1895, originar şi fost locuitor al s. Sculeni . 
Eftodii Alexandr Ivanovici, a.n. 1896, originar şi fost locuitor al s. Sculeni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 23 iulie 1945, în baza art. 54-1”a” al CP 
RSS Ucrainene au fost condamnaţi: 
Curca E.A., Eftodii A.I. – 10 ani de detenţie şi confiscarea averii. 
Cotlearov P.F. – 20 ani muncă silnică şi confiscarea averii. 
Participanţi la pogromul organizat în Sculeni asupra cetăţenilor de naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 2910 (copia) – 93 file. 
Musteaţă - Bodoliuc Gheorghii Fiodorovici, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-nul 
Sîngerei. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 21 aprilie 1945 în baza art. 54-1”a” al CP 
RSS Ucrainene, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 
a fost condamnat la 20 ani de muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
A luat parte la împuşcarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască (au fost ucişi circa 300 evrei). 
 
Dosar nr. 3412 (copia) – 127 file. 
Ciornîi Vladimir Nichiforovici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Frasino, r-nul Tîrnova. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 13 decembrie 1945, în baza art. 54-1”a” al 
CP RSS Ucrainene, cu aplicarea art. 2 din Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 
19.04.1943 1945 a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 
5 ani. A participat la împuşcarea cetăţenilor de origine evreiască. 
 
Dosar nr. 013539 (34 file) 
Demciuc Danil Ignatievici, a.n. 1902, originar din regiunea Volînsk, Rusia, fost locuitor al s. Novîe 
Funduri, r-nul Făleşti, cuzist. 
Prin decizia „Osoboie Sovieşceanie” de pe lîngă NKVD al URSS din 04.11.1942, în baza art. 58-13 CP al 
RSFSR a fost condamnat la 8 ani de detenţie. 
Preşedinte al Partidului cuzist din s. Nicolaevca. Membru activ al Partidului cuzist. 
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Dosar nr. 013700 (34 file) 
Doroşchevici Leon Iosifovici, a.n. 1894, originar al s. Grozeşti, r-nul Nisporeni, locuitor al s. Pîrliţa, r-
nul Corneşti, ucrainean, membru al Partidului cuzist. 
Prin decizia „Osoboie Soveşcianie” de pe lîngă NKVD al URSS din 24.06.1942, în baza art. 58-13 CP al 
RSFSR a fost condamnat la 8 ani privaţiune de libertate. 
Conducător al Partidului cuzist din sat. 
În anul 1936, cu o grupă de cuzişti, a maltratat un evreu. Solicita de la autorităţile române 
permisiunea de a desfăşura pogromuri asupra evreilor. 
 
Dosar nr. 013841 (29 file) 
Budescu Condrat Fiodorovici, a.n. 1873, originar şi fost locuitor al s. Djamana, r-l Anenii Noi, membru 
al Partidului cuzist. 
Prin decizia „Osoboe Sovieşceanie” de pe lîngă NKVD URSS, din 13.06.1941, în baza art. 58 p. 4 CP al 
RSFSR, a fost condamnat la 5 ani privaţiune de libertate. 
Membru activ al Partidului cuzist. Conducător al Partidului cuzist din s. Djamana. Condamnat pentru 
activitate contrarevoluţionară. 
 
Dosar nr. 015382 (32 file) 
Șcut Vasilii Galactionovici, a.n. 1901, originar şi fost locuitor al s. Alexeevca, r-l Brătuşeni, membru al 
Partidului cuzist. 
Prin decizia „Osoboe Sovieşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 27.06.1942, în baza art. 58 - 13 CP al 
RSFSR a fost condamnat la 10 ani privaţiuni de libertate. 
Membru activ al Partidului cuzist din sat. 
 
Dosar nr. 015425 (35 file) 
Dediu Constantin Mihailovici, a.n. 1894, originar şi fost locuitor al s. Ciuciuleni, r-l Străşeni, jud. 
Chişinău, cuzist. 
Prin decizia „Osoboe Sovieşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 17.06.1942, în baza art. 58 - 4 CP al 
RSFSR a fost condamnat la 5 ani privaţiune de libertate. 
Fiind conducător al Partidului cuzist din sat, a organizat pogromuri asupra evreilor şi a persecutat 
activiştii sovietici. 
 
Dosar nr. 15743 (202 file) 
Bosîi Vasilii Ivanovici, a.n. 1891, originar şi fost locuitor al s. Pîrliţa, r-nulUngheni. 
Andriuşina Ana Antonovna, a.n. 1881, originară din s. Volcova, regiunea Curgan, domiciliată în s. 
Pîrliţa, r-nul Corneşti. 
Buga Efrosinia Fiodorovna, a.n. 1909, originară şi fostă locuitoare a s. Pîrliţa, r-nul Corneşti. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor de interne ale RSSM din 11.07.1945 în baza art.54-1”a” al 
CP RSS Ucraineană au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au indicat autorităţilor germano-române locul aflării unui grup de persoane, evrei de naţionalitate, 
care au fost împuşcate ulterior. Au participat la sustragerea bunurilor de la cetăţenii de origine 
evreiască. 
 
Dosar nr. 017003 (98 file) 
Boblic Todos Sinicovici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Sarali, r-nul Drochia, membru al 
Partidului liberal. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 04.03.1945 în baza art. art. 54-3, 54-
10, p .II al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat, la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani. 
Fiind membru al Partidului cuzist, îndemna populaţia la exterminarea comuniştilor şi evreilor. A 
participat la arestarea activiştilor sovietici şi a cetăţenilor de origine evreiască. A însuşit bunurile 
evreilor arestaţi. 
 
Dosar nr. 017101 (109 file) 
Cazac Dmitrii Iacovlevici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Mateuţi, r-nul Rezina, cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 30 iulie 1945, în baza art. 54-1”a” al CP 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. 
Membru activ al Partidului cuzist. În iulie 1941 a predat autorităţilor române activiştii sovietici. 
 
Dosar nr. 17184 (copia), 133 file. 
Luța Ivan Dmitreievici, a.n. 1919, originar şi fost locuitor al s. Onişcani, r-l Răspopeni, jud. Orhei. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 05 decembrie 1945, în baza art. 54 – 1”a” 
al CP RSS Ucrainene, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 
aprilie 1943 a fost condamnat la 20 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani 
şi confiscarea averii. 
În octombrie 1942 a participat la împuşcarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr.017243, 102 file. 
Novac Semion Parfentievici, a.n. 1878, originar şi fost locuitor al s. Chiurt, r-nul Brătuşeni, cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD ale RSSM din 25.12.1944, în baza art.54-1”a” al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A fost membru activ al Partidului cuzist. A acordat sprijin autorităţilor germano-române la arestarea 
activiştilor sovietici. 
 
Dosar nr. 017326, 35 file. 
Galeţchii Anton Petrovici, a.n. 1901, originar din Donduşeni, fost locuitor al or. Donduşeni, cuzist. 
Prin Decizia „Osoboe Soveşcianie” a URRS din 12.03.1942 a fost condamnat la pedeapsă capitală. 
A fost condamnat pentru faptul că, fiind preşedinte al organizaţiei săteşti cuziste, propaga activ 
ideologia Partidului cuzist. 
 
Dosar nr. 017971, 162 file. 
Cuşlari Vladimir Nicolaevici, a.n. 1898, originar şi fost locuitor al s. Oniţcani, r-nul Criuleni, membru al 
Partidului cuzist. 
Prin sentinţa judecătoriei Supreme a RSSM din 14.08.1946, în baza art. art. 54-3, 54-10, p. II a CP al 
URSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A colaborat cu autorităţile germano-române. 
 
Dosar nr. 018129, 80 file. 
Ungureanu Constantin Ivanovici, a.n. 1883, originar şi fost locuitor al s. Pauleşti, r-nul Călăraşi, 
membru al Partidului cuzist. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD ale RSSM, în baza art.54-1”a” al CP al RSS Ucrainene 
a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
A trădat activiştii sovietici. A participat la maltratarea populaţiei băştinaşe. 
 
Dosar nr. 018277, 76 file. 
Cujba Safronii Agapovici, a.n. 1893, originar şi fost locuitor al s. Gîrtop, r-nul Cimişlia, membru al 
Partidului cuzist. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM din 28.12.1945, în baza art. 54-10 P. II al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 8 ani privaţiune de libertate. 
Membru activ al Partidului cuzist. Participant a mai multor congrese. 
 
Dosar nr. 018370, 119 file. 
Dubalari Alexei Fedoseevici, a.n. 1910, originar al s. Văscăuţi, r-nul Vertiugeni, fost locuitor al s. 
Climăuţi, r-nul Cotiujeni, membru al Partidului cuzist. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM din 21.02.1946, în baza art. 54-3 al CP al RSS Ucrainene, 
cu aplicarea art. 54-2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 6 ani privaţiune de libertate, cu 
interdicţii în drepturi, pe un termen de 3 ani şi confiscarea averii. 
A acordat autorităţilor germano-române suport în depistarea şi arestarea activiştilor sovietici. 
 
Dosar nr. 018582, 196 file. 
Răzlog Calistrat Manuilovici, a.n. 1905, originar şi fost locuitor al s. Rotunda, r-nul Briceni, membru al 
Partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD ale RSSM din 11.11.1945, în baza art.54-3 al CP al 
RSSS Ucrainene a fost condamnat la 8 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A acordat sprijin autorităţilor germano-române la arestarea militarilor şi a paraşutiştilor sovietici, 
fiind decorat pentru această faptă. A însuşit bunurile materiale ale cetăţenilor de naţionalitate 
evreiască din s. Rotunda. A maltratat soţiile şi mamele ostaşilor sovietici. 
 
Dosar nr. 018855, 110 file. 
Gîra Ivan Andreevici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Savca, r-nul Otaci, membru al Partidului 
cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD ale RSSM din 22.03.1945, în baza art. 54-1 „a” al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la pedeapsă capitală. 
A acordat suport autorităţilor germano-române la identificarea cetăţenilor de origine evreiască. A 
predat autorităţilor germano-române un detaşament de partizani. 
 
Dosar nr. 18889, 207 file. 
Jardan Vasilii Ivanovici, a.n. 1908, originar şi fost locuitor al s. Redeni, r-l Bravicea, jud. Orhei, 
membru al Partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI RSSM din 19 iulie 1946, în baza art. 54 – 1a CP al 
RSSU, cu aplicarea sancţiunii art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 
a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
A participat activ la arestarea activiştilor sovietici şi a cetăţenilor de naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 018909, 139 file. 
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Pocitari Semion Filipovici, a.n. 1916, originar şi fost locuitor al s. Schineni, r-nul Zguriţa, membru al 
Partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD ale RSSM din 17 octombrie 1945 a fost condamnat 
la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A participat la pogromul din iulie 1941. A maltratat cetăţeni de naţionalitate evreiască. A însuşit 
averea evreilor. 
 
Dosar nr. 019181, 309 file. 
Struc Vasilii Ivanovici, a.n. 1897, originar şi fost locuitor al s. Briceni, r-nul Otaci, membru al Partidului 
cuzist. 
Brăducean Andrei Semionovici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Briceni, r-nul Otaci, membru al 
Partidului cuzist. 
Cracan Grigorii Mihailovici, a.n. 1886, originar şi fost locuitor al s. Briceni, r-nul Otaci, membru al 
Partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD ale RSSM din 13.08.1945, în baza art. 54-1”a” al CP 
al RSS Ucrainene au fost condamnaţi, la 10 ani privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în drepturi 
pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au participat la jefuirea evreilor. Au colaborat cu jandarmeria română. 
 
Dosar nr.019324, 158 file. 
Focşa Nichifor Gheorghevici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Mihălăşeni, r-nul Ocniţa, membru 
al Partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD ale RSSM din 26.06.1945, în baza art. 54-1 „a” al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate. 
Membru activ al Partidului cuzist. A participat la arestarea activiştilor sovietici. 
 
Dosarul nr. 019350, 123 file. 
Frunze Foma Constantinovici, a.n. 1897, originar şi fost locuitor al s. Ulima, r-nul Cotovsc, jud. 
Chişinău, cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD ale RSSM din 12.05.1946, în baza art. 54-1”a” al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 15 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
A trădat autorităţilor germano-române cetăţeni de naţionalitate evreiască şi activişti sovietici. A 
escortat 15 evrei la jandarmeria română, unde au fost ulterior împuşcaţi. 
 
Dosarul nr. 019401, (copia) - 142 file. 
Crutarciuc Gheorghii Nicolaevici, a.n. 1909, originar şi fost locuit or al s. Lipcani, r-nul Lipcani. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD ale RSSM din 08.12.1945, în baza art. 54-1”a” al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani și confiscarea averii. 
A participat la arestarea și maltratarea evreilor. 
 
Dosar nr. 019508 – 99 file. 
Parasca Grigorii Efimovici , a.n. 1905, originar şi fost locuitor al s. Brînzeni, r-nul Răspopeni, membru 
al Partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD ale RSSM din 15.09.1945, în baza art. 54-3 CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
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Acorda sprijin autorităţilor germano-române la arestarea activiştilor şi paraşutiştilor sovietici, la 
exterminarea evreilor. 
 
Dosar nr. 019539 – 113 file. 
Scaculischii Bronislav Corneevici, a.n. 1884, originar din regiunea Cameneţ - Podolsk, fost locuitor al s. 
Novîe - Ezereni, r-nul Chişcăreni, RSSM, polonez, membru al Partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 22.11.1944, în baza art. 54-10 CP al RSSU 
a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
A trădat autorităţilor germano-române activişti sovietici şi cetăţeni de origine evreiască. Membru 
activ al Partidului cuzist. 
 
Dosar nr. 019880 (160 file) 
Lazari Semion Ivanovici, a.n. 1909, originar şi fost locuitor al s. Paladia, r-l Ocniţa; 
Corcodel Victor Constantinovici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Paladia, r-l Ocniţa. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 29 mai 1946, în baza art. 54 – 1”a” CP al RSS 
Ucrainene au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate, fiecare, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au trădat autorităţilor române cetăţeni de naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 020896 (234 file) 
Petrenco Filip Ivanovici, a.n. 1909, originar şi fost locuitor al Chiţcani, RSSM, rus. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD ale RSSM din 25 mai 1945, în baza art. 54-1 al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
A participat la arestarea şi escortarea  la jandarmerie a activiştilor sovietici, ostaşilor sovietici şi 
cetăţenilor de naţionalitate evreiască, care, ulterior, au fost împuşcaţi. A însuşit bunurile celor 
arestaţi. 
 
Dosar nr. 020969 (157 file) 
Nosatîi Abram Mihailovici, a.n. 1905, originar şi domiciliat pînă la arest în s. Năduşita, r-l D 
rochia, RSSM; 
Cucereavîi Simion Nicolaevici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Năduşita, r-l Drochia, RSSM; 
Ţurcan Elisei Mihailovici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Năduşita, r-l Drochia, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 30 noiembrie 1945, în baza art. 54 – 1”a” 
al CP al RSS Ucrainene, au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate, fiecare, cu interdicţie în 
drepturi pe termen de 5 ani. 
Au participat la arestarea şi maltratarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască, au însuşit bunurile 
acestora. 
 
Dosar nr. 5462 (299 file) 
Timuș Panteleimon Fomici, a.n. 1903, satul Seseni, raionul Bravicea. Comndanat la 21 septembrie 
1948 conform Ucazului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1947 la 25 de ani lagăr corecție prin 
muncă și 5 ani lipsă drepturi. Învinuit că în timpul războiului a executat 7 evrei. 
 
 
Dosar nr. 6224 (326 file) 
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Jdanov Eftenii Vasilievici, a.n. 1900, satul Sculeni, raionul Ungheni (azi), RSSM. Condamnat la 20 
ianuarie 1950 conform articolului 54, punct 1, alineat a, la 25 ani muncă silnică și 5 ani lipsă de 
drepturi. Învinuit că a ajutat organele de represiune române să identifice evreii din localitate în iulie 
1941. 
 
Dosar nr. 017378 (vol. I, 653 file; vol. II, 176 file) 
Nedelico Feodor Feodorovici, a.n., Bălți; Tcaci Afanasie Ivanovici, a.n. 1878, satul Moșeni, raionul 
Otaci, RSSM; Cebotari Ana Afanasievna, a.n. 1907, satul Moșeni, raionul Otaci; Pcela Feodor 
Grigorievici, a.n. 1889, satul Moșeni, raionul Otaci; Cernîi Petru Vasilievici, a.n. Cuziști. Condamnați 
conform articolelor 54, punct 1, alineat a și 54, punct 10, partea II, fiecare la câte 10 ani privațiune de 
libertate, învinuiți că au fost agenți ai Siguranței, au făcut agitație antidovietică în timpul războiului, 
confiscat proprietăți de la cetățeni și au trădat organelor represive române activul de partid. 
 
Dosar nr. 017378 (vol. II, 176 file) 
Nedelico Feodor Feodorovici, a.n., Bălți; Tcaci Afanasie Ivanovici, a.n. 1878, satul Moșeni, raionul 
Otaci, RSSM; Cebotari Ana Afanasievna, a.n. 1907, satul Moșeni, raionul Otaci; Pcela Feodor 
Grigorievici, a.n. 1889, satul Moșeni, raionul Otaci; Cernîi Petru Vasilievici, a.n. Cuziști. Condamnați 
conform articolelor 54, punct 1, alineat a și 54, punct 10, partea II, fiecare la câte 10 ani privațiune de 
libertate, învinuiți că au fost agenți ai Siguranței, au făcut agitație antidovietică în timpul războiului, 
confiscat proprietăți de la cetățeni și au trădat organelor represive române activul de partid. 
 
Dosar nr. 017379 (158 file) 
Secrieru Ulian Ivanovici, a.n. 1923, satul Petreni, raionul Drochia. Învinuit în 18 ianuarie 1945 că în 
iulie 1941, în timpul execuției evreilor din localitate de către jandarmii români, a aruncat în groapa cu 
persoanele executate un copil evreu rănit de un jandarm. Condamnat la 20 de ani de muncă silnică, 5 
ani lipsă de drepturi și confiscare avere, conform art. 54, punct 1 al Codului Penal al RSS Ucrainene. 
Reabilitat la 27 iulie 1991 pe baza analizei mărturiilor contradictorii ale martorilor. 
 
Dosar nr. 017727 (432 file) 
Seșnoi Alexei Ivanovici ș.a., a.n. 1906, satul Corbul, raionul Târnova, RSSM. Condamnat la 24 
septembrie 1945 la 20 de ani de muncă silnică și 5 ani lipsă de drepturi, conform Ucazului Sovietului 
Suprem al URSS din 19 aprilie 1943. Învinuit de faptul că în timpul războiului a îngropat de vie o femei 
evreică în vârstă. Eliberat înainte de termen, la 8 februarie 1955, pe motiv că nu s-a demonstrat că a 
îngropat femeia încă vie. 
 
Dosar nr. 017896 (163 file) 
Manciu Grigore Gheorghevici, a.n. 1900, satul Marinici, raionul Bujor, RSSM, cuzist. Condamnat la 7 
iulie 1946 la 5 ani lagăr corecție prin muncă potrivit art. 54, punct 10, partea II a Codului Penal al RSS 
Ucraine. Învinuit că în timpul războiului a maltratat activul de partid și sovietic, precum și pentru 
propagandă antisovietică. 
 
Dosar nr. 017925 (112 file) 
Vescu Nicolai Fedorovici, a.n. 1914, satul Bogrănești, raionul Florești. Condamnat la 21 iunie 1946 la 
10 ani privațiune de libertate conform art. 54, punct 3 al Codului Penal al RSS Ucrainene. Învinuit de 
colaborarea cu organele represive române în timpul războiului și arestarea activului de partid și 
sovietic. 
 
Dosar nr. 018063 (181 file) 
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Simbirev Isai Semeonovici, a.n. 1887, satul Ruseni, raionul Ocnița, cuzist. Condamnat în data de 11 
februarie 1948 conform art. 54, punct 1 al Codului Penal al RSS Ucrainene la 25 de ani lagăr de 
corecție prin muncă și 5 ani lipsă de drepturi. Învinuit că a trădat activiști sovietici organele represive 
române în timpul războiului. 
 
Dosar nr. 018308 (116 file) 
Barcari Harlampii Afanasievici, a.n. 1904, satul Magala, raionul Dubăsari. Condamnat la 15 februarie 
1945 la 20 de ani muncă silnică și 5 ani lipsă de drepturi, conform art. 54, punct 1, alineat a al Codului 
Penal al RSS Ucrainene. Învinuit că în calitate de primar pe timpul războiului a predat autorităților 
române 3 cetățeni de etnie evreiască care au fost executați. 
 
 
 
 
Dosar nr. 018434 (94 file) 
Rusnac Foma Simionovici, a.n. 1890. Condamnat la 10 ani privațiune de libertate conform art. 54, 
punct 1, alineat a al Codului Penal al RSS Ucrainene. Învinuit că în timpul războiului a predat 
organelor represive române activiști sovietici. 
 
Dosar nr. 018862 (107 file) 
Momot Alexei Feodorovici, a.n. 1911, satul Cazaclia, raionul Taraclia. Condamnat la 15 februarie 1945 
la 25 de ani muncă silnică și 5 ani lipsă de drepturi, conform art. 54, punct 1, alineat a al Codului 
Penal al RSS Ucrainene. Învinuit că în timpul războiului, în calitate de gardist din cadrul primăriei a 
arestat, bătut și impus la muncă cetățeni din localitate. 
 
Dosar nr. 018866 (479 file) 
Focșa Gheorghii Ivanovici, a.n. 1895, condamnat la 20 de ani muncă silnică conform Decretului din 19 
aprilie 1943 al Sovietului Suprem al URSS. Învinuit că a trădat și executat membrii ai activului sovietic 
în timpul războiului. 
 
Dosar nr. 019039 (241 file) 
Pogonni Peotr Maximovici, a.n. 1889, satul Cuzmin, raionul Camenca, RSSM. Condamnat conform 
Decretului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 la 15 ani muncă silnică, cu lipsire de drepturi 
pe 5 ani și confiscare avere. Învinuit că a trădat și maltrat activul sovietic și de stat în timpul 
războiului. 
 
Dosar nr. 020137 (427 file) 
Nistor Ivan Nikolaevici, a.n. 1904, satul Siroteni, raionul Telenești. Condamnat la 30 august 1947 la 20 
de ani muncă silnică și 5 ani lipsă de drepturi, conform art. 54, punct 1, alineat a al Codului Penal al 
RSS Ucrainene. Învinuit că în timpul războiului a însoțit 3 cetățeni de etnie evreiască la locul execuției. 
 
Dosar nr. 020157 (114 file) 
Cardeaur (Caradiaur) Vladimir Ilici, a.n. 1902, condamnat conform Decretului Sovietului Suprem al 
URSS din 19 aprilie 1943 și art. 54, punct 1, alineat a, la 15 ani muncă silnică, cu lipsire de drepturi pe 
5 ani și confiscare avere. Învinuit că a trădat și maltrat activul sovietic și de stat în timpul războiului. 
Ar fi ajutat la prinderea parașutiștilor sovietici și la retagerea trupelor germane de pe teritoriul 
Basarabiei în august 1944. 
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Dosar nr. 020376 (171 file) 
Ciornîi Anton Andreevici, a.n. Condamnat la 27 martie 1945 la 20 de ani de muncă silnică, 5 ani lipsă 
de drepturi și confiscare avere, conform art. 54, punct 1 al Codului Penal al RSS Ucrainene. 
Simpatizant al Partidului Cuzist, în timpul războiului a mobilizat populația locală la muncă, a trădat 
activiști sovietici și pe unii i-a bătut. 
 
Dosar nr. 020572 (369 file) 
Doneț Ivan Vasilievici, a.n. 1900, satul Roșu, raionul Cahul, RSSM. 
Cuzist, învinuit că în timpul războiului făcea propagandă contra sovieticilor și cerea populației locale 
prinderea parașutiștilor sovietici. Prin decizia Colegiului Judecătoresc Penal al RSSM din 13 februarie 
1948 a fost condamnat conform articolului 54, punct 10, alineat 1 al Codului penal al RSS Ucrainene 
la 8 ani privațiune de libertate, precum și 5 ani lipsă de drepturi, cu confiscarea averii. 
 
Dosar nr. 020834 (577 file) 
Peșehonov Macarii Luchianovici Condamnat la 16 februarie 1946 la 20 de ani muncă silnică și 5 ani 
lipsă de drepturi, conform art. 54, punct 1, alineat a al Codului Penal al RSS Ucrainene. Învinuit că în 
timpul războiului a fost agent secret al autorităților române pe teritoriul Crimeii. A participat la 
arderea unor sate și executarea cetățenilor sovietici. 
 
Dosar nr. 020912 (176 file) 
Sclavuță Ivan Andreevici, a.n. 1921, satul Onești, raionul Strășeni, RSSM. Condamnat la 15 ani muncă 
silnică în baza art. 54, punct 1, alineat al Codului Penal al RSS Ucrainene. A participat la arestarea și 
executarea cetățenilor sovietici de etnie evreiască. 
 
Dosar nr. 020936 (vol. I, 319 file) 
Dodon Pavel Spiridonovici, n.a. 1916, satul Călărași, raionul Călărași, RSSM. Condamnat pe data de 21 
februarie 1951 la 25 de ani de muncă silnică, 5 ani lipsă de drepturi și confiscare avere, conform art. 
54, punct 1 al Codului Penal al RSS Ucrainene. Învinuit că în august 1941 a trădat activiști sovietici. 
 
Dosar nr. 020936 (vol. II, 168 file) 
Dodon Pavel Spiridonovici, n.a. 1916, satul Călărași, raionul Călărași, RSSM. Condamnat pe data de 21 
februarie 1951 la 25 de ani de muncă silnică, 5 ani lipsă de drepturi și confiscare avere, conform art. 
54, punct 1 al Codului Penal al RSS Ucrainene. Învinuit că în august 1941 a trădat activiști sovietici. 
 
Dosar nr. 020936 (vol. III, 289 file) 
Dodon Pavel Spiridonovici, n.a. 1916, satul Călărași, raionul Călărași, RSSM. Condamnat pe data de 21 
februarie 1951 la 25 de ani de muncă silnică, 5 ani lipsă de drepturi și confiscare avere, conform art. 
54, punct 1 al Codului Penal al RSS Ucrainene. Învinuit că în august 1941 a trădat activiști sovietici. 
 
Dosar nr. 017667, Vol. 1 - 166 file 
Rusu Avvacum Antonovici, a.n. 1896, originar al s. Tîrnova, judeţul Hotin, fost locuitor  al s. Slobozia 
Nouă, jud. Bălţi, rus, preot, membru al Partidului cuzist. 
Mîrza Sevastian Dionisovici, a.n. 1909, originar al s. Bedraj, jud. Hotin , locuitor al s. Lembeni, jud. 
Bălţi, moldovean, preot, membru al Partidului cuzist. 
Bodrug Vasilii Ivanovici, a.n. 1902, originar al s. Năpădeni, jud. Bălţi, fost locuitor al s. Duşmai, jud. 
Bălţi, preot, moldovean, membru al Partidului cuzist. 
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Lusahanovici Ivan Dmitrievici, a.n. 1907, originar din Chişinău, domiciliat în Făleşti, judeţul Bălţi, 
RSSM, armean , cuzist. 
Cebotari Pantelei Alexeevici, a.n. 1891, originar din s. Slobozia, jud. Bălți, domiciliat în Bălţi, RSSM, 
cuzist. 
Prin sentinţa judecătoriei regionale a or. Bălţi, din 11-15 februarie 1941, în baza art., art., 54-11, 54-
13 al CP RSS Ucrainene au fost condamnaţi la pedeapsă capitală. 
Spînu Gheorghe Semionovici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Mihăileni, r-nul Rîşcani, cuzist. 
Chiabura Elisei Gheorghievici, a.n. 1907, originar din s. Zagaicani, r-nul Rîşcani, domiciliat în s. 
Ghijdieni, r-nul Glodeni, cuzist. 
Voinorovschi Leonid Ivanovici, a.n. 1893, originar din regiunea Podolsk, domiciliat în or. Bălţi, 
polonez, cuzist. 
Prin sentinţa judecătoriei regionale a or. Bălţi din 11-15 februarie 1941, au fost condamnaţi la 10 ani 
privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţie în drepturi pe termen de 5 ani. 
Goronciuc Stepan Ivanovici, a.n. 1895, originar şi fost locuitor al s. Starîe Funduri, jud. Bălţi, cuzist. 
A fost condamnat de Judecătoria regională a or. Bălţi la 6 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 3 ani şi confiscarea averii. 
Sidorenco Andrei Filipovici, a.n. 1896, originar din s. Serseneţ, jud. Bolotovo, domiciliat în or. Bălţi, 
cuzist. 
În baza art. art. 54-11,54-13 al CP RSS Ucrainene a fost condamnat la 8 ani privaţiune de libertate, cu 
interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au fost condamnaţi pentru activitate antisemită. Aţîţau vrajbă naţională, îndemnau cetăţenii 
moldoveni la pogromuri asupra evreilor. 
 
Dosar nr. 017667, Vol. 2- 851 file. 
Rusu Avvacum Antonovici, a.n. 1896, originar al s. Tîrnova, judeţul Hotin, fost locuitor  al s. Slobozia 
Nouă, jud. Bălţi, rus, preot, membru al Partidului cuzist (vezi detalii supra, dosar 56.) 
 
Dosar nr. 017103 (131 file) 
Lepilov Isidor Ivanovici, a.n. 1894, originar şi fost locuitor al s. Cunicea, r-l Camenca, rus, preot. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 21 iunie 1945, în baza art.54 – 1a CP al 
RSSU a fost condamnat la 10 ani de privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 
5 ani. 
A trădat autorităţilor germano – române 12 cetăţeni de naţionalitate evreiască, care au fost 
împuşcaţi în pădurea Pleşeni. 
 
Dosar nr. 021221 (203 file) 
Zolotcov Petru Fedorovici, a.n. 1901, originar din s. Pogrebea, r-l Dubăsari, RSSM, moldovean 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI RSSM din 30 martie 1949, în baza art. 54 – 1a CP al 
RSS Ucraina, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 26 mai 
1947, a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
Fiind primar al s. Pogrebea, a participat la arestarea evreilor şi a însuşit averea acestora. 
 
Dosar nr. 016811 (60 file) 
Fătu Fiodor Parfentievici, a.n. 1895, originar şi fost locuitor al s. Brînzeni Noi, r-l Bolotino, RSSM, 
moldovean; 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 19 septembrie 1945, în baza art.54 – 3 
CP al RSSU a fost condamnat la 7 ani de privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen 
de 5 ani. 
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Fiind în serviciu la autorităţile germano-române a participat activ la persecutarea populaţiei de 
origine evreiască. 
 
Dosar nr. 017016 (105 file) 
Donici Alexandru Andreevici, a.n. 1886, originar şi fost locuitor al s. Chetrosu, r-l Drochia, RSSM, 
moldovean; 
Balica Pantelei Ivanovici, a.n. 1894, originar din s. Năduşita, fost locuitor al s. Chetrosu, r-l Drochia, 
RSSM, moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 08 iunie 1945, în baza art.54 – 1a CP al 
RSSU a fost condamnat la 10 ani de privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
Au participat benevol la genocidul desfăşurat de autorităţile germano – române împotriva evreilor 
din localitate. 
 
 
Dosar nr. 016958 (276 file) 
Codreanu Alexei Gheorghievici, a.n. 1900, originar şi fost locuitor al s. Cigoreni, r-l Chiperceni (Orhei), 
RSSM, moldovean; 
Anghel Sava Sevastianovici, a.n. 1905, originar şi fost locuitor al s. Cigoreni, r-l Chiperceni (Orhei), 
RSSM, moldovean; 
Lupan Efim Ivanovici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Cigoreni, r-l Chiperceni (Orhei), RSSM, 
moldovean. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme al RSSM din 24 februarie 1948, Codreanu A. şi Anghel S. au fost 
condamnați la 10 ani de privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 
ani. Lupan E. a fost condamnat la 8 ani de privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
Au participat la persecutarea cetăţenilor de origine evreiască şi au însuşit bunurile materiale 
acestora. 
 
Dosar nr. 016976 (3 volume) 
I vol. (343 file) 
II vol. (281 file) 
III vol. (478 file) 
 
1) Istrati Efim Stepanovivi, a.n. 1888, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad (act. Glavan), r-l 
Drochia, RSSM, moldovean, membru al partidului cuzist; 
2) Malisenco Fiodor Constantinovici, a.n. 1900, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad, r-l Drochia, 
RSSM, moldovean membru al partidului cuzist; 
3) Costaş Fiodor Nichitovici, a.n. 1896, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad, r-l Drochia, RSSM, 
moldovean membru al partidului cuzist; 
4) Bejan Pavel Mihailovici, a.n. 1892, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad, r-l Drochia, RSSM, 
moldovean membru al partidului cuzist; 
5) Conea Chiril Grigorievici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad, r-l Drochia, RSSM, 
moldovean membru al partidului cuzist; 
6) Mocanu Chiril Vasilievici, a.n. 1896, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad, r-l Drochia, RSSM, 
moldovean membru al partidului cuzist; 
7) Cazac Gheorghe Vasilievici, a.n. 1882, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad, r-l Drochia, RSSM, 
moldovean; 
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8) Rusu Gheorghe Panfilovici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad, r-l Drochia, RSSM, 
moldovean membru al partidului cuzist; 
9) Costaş Matvei Petrovici, a.n. 1878, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad, r-l Drochia, RSSM, 
moldovean membru al partidului cuzist; 
10) Babii DmitriiIsaevici, a.n. 1888, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad, r-l Drochia, RSSM, 
moldovean; 
11) Bordian Petru Marcovici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad, r-l Drochia, RSSM, 
moldovean membru al partidului cuzist; 
12) Purice Filip Nicolaevici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad, r-l Drochia, RSSM, 
moldovean membru al partidului cuzist; 
13) Manea Constantin Petrovici, a.n. 1901, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad, r-l Drochia, RSSM, 
moldovean membru al partidului cuzist. 
 
Prin hotărîrea „OsoboeSoveşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 23 februarie 1945, în baza art. 54 – 
1”a” CP al RSS Ucraina au fost condamnaţi: 
Istratii E. - 20 ani de privaţiune de libertate; 
Conea Ch., Mocanu Ch., Malisenco F., Babii D., Bordian P. – 15 ani de privaţiune de libertate; 
Costaş M., Bejan P., Cazac Gh., Rusu Gh., Costaş F., Purice F., Manea C. – 10 ani de privaţiune de 
libertate. 
În anul 1941 au participat benevol la genocidul populaţiei de origine evreiască. 
 
Dosar nr. 018656 (55 file) 
Tîrşu Vasile Vasilievici, a.n. 1916, originar din s. Jora de Sus, r-l Susleni, jud. Orhei, rom., RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI RSSM din 09 iulie 1946, în baza art. 54 – 1a CP al RSS 
Ucraina, a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 
ani. 
A participat la arestarea evreilor. 
 
Dosar nr. 019979 (65 file) 
Cocerva Nicolai Ivanovici, a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Slobodca, r-l Orhei, RSSM, 
moldovean, membru al partidului cuzist. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme al RSSM din 25 mai 1946, în baza art. 54 – 3 CP al RSS Ucraina, a 
fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
A participat la exterminarea evreilor din s. Slobodca. A însuşit bunurile materiale ale celor împuşcaţi. 
 
Dosar nr. 023660 (180 file) 
Leuca Axentie Ivanovici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Boldureşti, r-l Nisporeni, RSSM, 
moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al unităţii militare nr. 06614 din 19 aprilie 1950, în baza art. 58 – 1 
CP al RSFSR, a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen de 
5 ani şi confiscarea averii. 
A fost învinuit pentru că în iulie 1941 a denunţat jandarmeriei române activiştii sovietici din s. 
Boldureşti şi a contribuit la arestarea cetăţenilor de origine evreiască, care ulterior au fost împuşcaţi. 
 
Dosar nr. 017217 (195 file) 
Cucoş Sazont Ivanovici, a.n. 1908, originar şi fost locuitor al s. Plopi, r-l Tîrnova, RSSM,moldovean, 
membru al partidului cuzist. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al unităţii militare nr. 06614 din 05 septembrie 1950, în baza art. 58 
– 1a CP al RSFSR, a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A denunţat activiştii sovietici şi a participat la arestarea şi exterminarea evreilor din s. Plopi. Au fost 
împuşcaţi 29 persoane de naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 018093 (118 file) 
Coşciug Vasile Ivanovici, a.n. 1908, originar şi fost locuitor al s. Goloşniţa, r-l Soroca, RSSM, 
moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 25 aprilie 1947, în baza art. 54 – 1a CP al 
RSS Ucraina, a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen de 
5 ani şi confiscarea averii. 
A denunţat autorităţilor germano – române persoanele de naţionalitate evreiască din localitate. 
 
Dosar nr. 012884 (23 file) 
Prodan Mihail Timofeevici, a.n. 1909, originar şi fost locuitor al s. Oxentie, jud. Orhei, RSSM, 
moldovean, membru al partidului cuzist. 
Prin hotărîrea „OsoboeSoveşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 11 ianuarie 1941, în baza art. 204 CP 
al RSS Ucraina a fost condamnat la 5 ani privaţiune de libertate. 
A pledat pentru izgonirea evreilor din Basarabia. 
 
Dosar nr. 012824 (21 file) 
Podurari Ivan Petrovici, a.n. 1895, originar şi fost locuitor al s. Costuleni, r-l Nisporeni, 
RSSM,moldovean, membru al partidului cuzist. 
Prin hotărîrea „OsoboeSoveşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 04 martie 1942, în baza art. 58 - 13 
CP al RSFSR a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate. 
A fost învinuit în faptul că fiind membru al unui partid contrarevoluţionar aţîţa ostilitate între evrei şi 
moldoveni. 
 
Dosar nr. 017518 (252 file) 
Muntean Alexandru Trofimovici, a.n. 1898, originar şi fost locuitor al s. Negureni, r-l Răspopeni, 
RSSM, moldovean; 
Pînzar Nicolai Ivanovici, a.n. 1914, originar din s. Zgoreşti, r-l Bălţi RSSM, fost locuitor al s. Negureni, 
r-l Răspopeni, RSSM, moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al armatei a 5 (cincea) aeriene, în baza art. 2 al decretului Prezidiului 
Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 au fost condamnaţi: 
Muntean A. la 20 ani muncă silnică; 
Pînzari N.  la 15 ani muncă silnică. 
Acordau sprijin autorităţilor germano – române în identificarea activiştilor sovietici, comuniştilor şi 
persoanelor de naţionalitate evreiască. 
Dosar nr. 018132 (146 file) 
Vintea Nicolai (nu este indicat), a.n. 1921, originar şi fost locuitor al s. Boldureşti, r-l Nisporeni, RSSM, 
moldovean; 
Dimitriu Vasilii Iacovlevici, a.n. 1898, originar şi fost locuitor al s. Boldureşti, r-l Nisporeni, RSSM, 
moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 17 mai 1945, în baza art.54 – 1a CP al 
RSS Ucraina şi în conformitate cu art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 
19.04.1943 au fost condamnaţi: 
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Vintea N. - la 15 ani muncă silnică; 
Dimitriu V. – 10 ani privaţiune de libertate. 
Au participat la arestarea şi escortarea evreilor la locul de execuţie. 
 
Dosar nr. 019623 (90 file) 
Tihomirov Vasilii Alexeevici, a.n. 1901, originar din Odessa, fost locuitor al s. Raşcov, r-l Camenca, 
RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 22ianuarie 1946, în baza art.54 – 1a CP al 
RSSU a fost condamnat la 10 ani de privaţiune de libertate. 
A participat la arestarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască şi a însuşit bunurile materiale ce le 
aparţinea. 
 
Dosar nr. 019969 (95 file) 
Gada Ivan Tomovici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al or. Edineţ, RSSM, membru al partidului 
cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 22 mai 1946, în baza art.54 – 1a CP al 
RSSU a fost condamnat la 10 ani de privaţiune de libertate, cu interdicţie în drepturi pe un termen de 
5 ani şi confiscarea averii. 
A participat la pogromuri, a denunţat autorităţilor germano – române persoanele de origine 
evreiască. 
 
Dosar nr. 019293 (104 file) 
Prodan ParfentiiDmitrievici, a.n. 1885, originar şi fost locuitor al s. Goloşniţa, r-l Soroca, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 11 iunie 1945, în baza art.54 – 1a CP al 
RSSU a fost condamnat la 10 ani de privaţiune de libertate, cu interdicţie în drepturi pe un termen de 
5 ani şi confiscarea averii. 
A acordat sprijin autorităţilor germano – române în identificarea cetăţenilor de naţionalitate 
evreiască. 
 
Dosar nr. 019075 (85 file) 
Cazacioc Alexandru Mihailovici, a.n. 1898, originar şi fost locuitor al s. Ocniţa, r-l Camenca, RSSM, 
ucrainean. 
Prin hotărîrea „Osoboe Soveşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 19 mai 1945, în baza art. 54 – 1a CP 
al RSS Ucraina a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate. 
A participat la genocidul populaţiei de origine evreiască. 
 
Dosar nr. 019174 (68 file) 
Popa Lazari Vasilievici, a.n. 1890, originar din s. Redi, r-l Soroca, fost locuitor al s. Cosăuţi, r-l Soroca, 
RSSM, moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD districtul Ucraina din 16 octombrie 1945, în baza 
art.54 – 1a CP al RSS Ucraina a fost condamnat la 10 ani de privaţiune de libertate, cu interdicţie în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A maltratat cetăţenii de naţionalitate evreiască, aflaţi în lagărul de concentrare din pădurea Cosăuţi. 
 
Dosar nr. 019681 (43 file) 
Braga Ivan Dmitrievici, a.n. 1897, fost locuitor al s. Ulma, r-l Cotovsc, RSSM,membru al partidului 
cuzist. 
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Prin hotărîrea „OsoboeSoveşceanie” de pe lîngă NKVD URSS, în baza art. 54 – 1a CP al RSS Ucraina a 
fost condamnat la 4 ani privaţiune de libertate. 
A participat la împuşcarea cetăţenilor de origine evreiască (aproximativ 14 persoane), în pădurea 
„Valea Satului”. 
 
Dosar nr.020842 (73 file) 
Gortolomei Zaharia Simionovici, a.n. 1898,originar şi fost locuitor al or. Camenca, RSSM, moldovean 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 26 ianuarie 1945,în baza art.54 – 3, 
aplicînd sancţiunea al art. 54-2 CP al RSS Ucraina a fost condamnat la pedeapsă capitală, prin 
împuşcare, cu confiscarea averii personale. 
Prin decizia colegiului militar al Judecătoriei Supreme a URSS din 06.03.1945 i-a fost schimbată 
pedeapsa capitală, prin condamnare la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi de 5 
ani. 
Rămînînd cu traiul pe teritoriul temporar ocupat de armata germano-română, în or. Camenca, a 
participat la maltratarea şi jefuirea cetăţenilor de naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr.020882 (97 file) 
Zaim Tudor Ivanovici, a.n. 1900, originar şi fost locuitor al or. Edineţ, jud. Bălţi, RSSM, moldovean 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 15 decembrie 1945,în baza art. 51-1„a” 
CP RSS Ucraina, aplicînd sancţiunea al art. 2 din Decretul Prezidiului judecătoriei Supreme a URSS din 
19 aprilie 1943a fost condamnat la 15 ani muncă silnică cu interdicţie în drepturi pe termen de 5 ani 
şi cu confiscarea averii. 
În iunie 1941 a participat la împuşcarea evreilor. 
 
Dosar nr. 020867 (343 file) 
Antones Vasilii Ivanovici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al or. Edineţ RSSM, moldovean, membru al 
partidului cuzist. 
Gancesco Stepan Pavlovici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al or.Edineţ, RSSM, moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 28 mai 1945,în baza art. 54-1„a” CP RSS Ucraina, cu 
aplicarea art. 2 al Decretului prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943au fost 
condamnaţi: 
Antones V.- la 20 ani muncă silnică cu interdicție în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea 
averii; 
Gancesco S. – 15 ani muncă silnică cu interdicţie în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscare a 
averii. 
Au fost învinuiţi că în primele zile de ocupaţie de către armata germano-română a or. Edineţ au 
participat în comisia privind selectarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască, pentru a fi ulterior 
împuşcaţi ori trimişi în lagăre (au fost împuşcate circa 900 persoane). 
 
Dosar nr. 020875 (512 file) 
Mîţa Ivan Ilarionovici, a.n. 1915, originar al s. Sărata Galbenă, r-nul Cotovsc, RSSM, moldovean. 
Cojuhari Ivan Vasilievici, a.n. 1921, originar din s.Sărata Galbenă, r-nul Cotovsc, RSSM, moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelorMAI al RSSM din 15 iulie 1947,în baza art. 54-1”a” CP RSS 
Ucraina cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 au 
fost condamnaţi: 
Mîţa I. I. la 15 ani muncă silnică cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Cojuhari I. V. la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţie în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
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Au fost învinuiţi că în iulie 1941 au escortat un grup de cetăţeni de origine evreiască la locul de 
executare. Au reţinut o familie de evrei, în număr de 4 persoane şi i-au transmis autorităţilor 
germano-române. De asemenea au luat parte activă la pregătirea executării cetăţenilor de 
naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr.020805 (84 file) 
Rusu Alexandr Procopievici, a.n. 1895, originar din s. Climăuţi, r-nul Otaci, jud. Soroca, RSSM, 
moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 30 mai 1946, în baza art. 54-1„a” CP al 
RSS Ucraina,a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţie în drepturi pe un termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. 
A participat activ la paza şi escortarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască, a sustras bunurile 
acestora. De asemenea a luat parte la prinderea partizanilor şi paraşutiştilor sovietici. 
 
Dosar nr. 021246 (294 file) 
Gruşcian Moisei Emanuilovici, a.n. 1899, originar şi fost locuitor al s. Slobozia-Voroncovo, r-nul 
Vertiujeni (Soroca), RSSM. 
Prin decizia „OsoboeSoveşcianie” pe lîngă MGB URSS din 13.02.1950 a fost condamnat la 25 ani 
privaţiune de libertate. 
A fost acuzat pentru faptul că a luat parte la execuţiile persoanelor de naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 15605 (152 file) 
Catrinici Fiodor Ivanovici, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al s. Cuşmirca, r-nul Şoldăneşti, RSSM, 
membru al partidului cuzist. 
Babin Arhip Vasilievici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Cuşmirca, r-nul Şoldăneşti, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 13 iunie 1945,în baza art. 54-1„a” CP RSS 
Ucraina, au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate fiecare cu interdicţii în drepturi pe 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
În iunie 1941, locuind în s. Cuşmirca, au participat la arestarea unui grup de evrei (circa 14 persoane). 
 
Dosar nr. 31647 (44 file) – copia 
(a fost reprodus parţial în 2002) 
Dobuş Ivan Astafievici, a.n. 1914, originar şi fost locuitor al s. Băgrăneşti, r-nul Floreşti, RSSM, 
moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al armatei 5 aeriene din 14 mai 1944, în baza art. 58-1„a” CP al RSFSR 
a fost condamnat la pedeapsă capitală, prin împuşcare. 
A participat la exterminarea cetăţenilor de origine evreiască. 
 
Dosar nr. 16505 (71 file) – copia 
(a fost reprodus parţial în 2002) 
Palca Grigorii Alexeevici, a.n. 1905, originar şi fost locuitor al s. Naslavcea, r-nul Otaci, ucrainean. 
La 09 august 1944, prin sentinţa Tribunalului militar al Căii ferate Chişinău. În baza art. 2 al Decretului 
Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943, a fost condamnat la 20 ani privaţiune de 
libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A acordat suport autorităţilor germano-române la identificarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască 
care locuiau în s. Naslavcea. Astfel, în baza listelor prezentate au fost arestate 20 persoane, care 
ulterior au fost împuşcate în pădure. A însuşit bunurile lor. 
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Dosar nr. 020940 (200 file)–Copia 
(a fost reprodus parţial în 200) 
Volovei Ilia Silvestrovici, a.n. 1907, originar şi domiciliat în s. Crăsnăşeni, r-nul Teleneşti, moldovean, 
RSSM. 
Volovei Efim Silvestrovici, a.n. 1910, originar şi domiciliat în s. Crăsnăşeni, r-nul Teleneşti, moldovean, 
RSSM. 
Popov Piotr Andreevici, a.n. 1912, originar şi domiciliat în s. Crăsnăşeni, r-nul Teleneşti, moldovean, 
RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 30 octombrie 1945, în baza art. 2 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 au fost condamnaţi la 20 ani de 
muncă silnică la ocnă fiecare, cu interdicţie în drepturi politice pe un termen de 5 ani şi confiscarea 
averii. 
Au maltratat în satul natal un evreu, care ulterior a decedat. 
 
Dosar nr. 020934 (63 file) 
Gonţa Pantelei Mihailovici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Lucăceni, r-l Sculeni, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI RSSM din 28 aprilie 1946, în baza art. 54 – 1a CP al 
RSSU a fost condamnat la 10 ani de privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 
5 ani. 
În iulie 1941 a reţinut pe fostul secretar al sovietului sătesc Lucăceni, evreu de naţionalitate şi pe o 
femeie – evreica cu 4 copii, care ulterior au fost împuşcaţi. 
 
Dosar nr. 15966 (307 file) 
Potur Constantin Selivestrovici, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al s. Prăjila, r-l Floreşti, RSSM. 
Dogotari Grigorii Dmitrievici, a.n. 1911, originar şi fost locuitor al s. Prăjila, r-l Floreşti, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 16 mai 1945, în baza art. 54 – 1a CP al 
RSS Ucraina, au fost condamnaţi la pedeapsă capitală. Prin decizia Prezidiului Sovietului Suprem URSS 
din 13.07.1945 pedeapsa capitală a fost înlocuită cu 20 ani muncă silnică. 
Marcovţan Grigorii Nicolaevici, a.n. 1917, originar şi fost locuitor al s. Prăjila, r-l Floreşti, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 16 mai 1945, în baza art. 54 – 1a CP al 
RSS Ucraina, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943, a 
fost condamnat la 15 ani muncă silnică cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea 
averii. 
Pîslaraş Afanasii Constantinovici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Prăjila, r-l Floreşti, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 16 mai 1945, în baza art. 54 – 1a CP al 
RSS Ucraina, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943, a 
fost condamnat la 20 ani muncă silnică cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea 
averii. 
Au participat la exterminarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască în s. Prăjila. 
 
Dosar nr. 019184 (289 file) 
Galearschii Grigorii Timofeevici, a.n. 1888, originar şi fost locuitor al s. Climăuţii, r-l Donduşeni, 
RSSM; 
Rîjac Efim Iosifovici, a.n. 1905, originar şi fost locuitor al s. Climăuţii, r-l Donduşeni, RSSM; 
Rusu Vasilii Zaharovici, a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Climăuţii, r-l Donduşeni, RSSM; 
Chiriac Stepan Gheorghievici, a.n. 1892, originar şi fost locuitor al s. Climăuţii, r-l Donduşeni, RSSM; 
Chiriac Ilia Vasilievici, a.n. 1888, originar şi fost locuitor al s. Climăuţii, r-l Donduşeni, RSSM; 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD URSS din 08 decembrie 1945, în baza art. 54 – 1”a” 
CP al RSSU au fost condamnaţi: 
Galearschii G.T. la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
Rîjac E.I. la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea 
averii. 
Chiriac S.Gh. şi Chiriac I.V. au fost recunoscuţi nevinovaţi. 
Au acordat suport autorităţilor germano – române la identificarea persoanelor de origine evreiască. 
Au participat la maltratarea evreilor. Au sustras bunurile acestora. 
 
Dosar nr. 021984 (325 file) 
Palii Ivan Dmitrievici, a.n. 1883, originar şi fost locuitor al s. Briceni, r-l Tîrnova, RSSM; 
Ursachi Andrei Andreevici, a.n. 1920, originar şi fost locuitor al s. Briceni, r-l Tîrnova, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 09 - 10 august 1944, în baza art. 2 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 au fost condamnaţi la 15 ani muncă 
silnică fiecare, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Reşetniuc Alexei Vladimirovici, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al s. Briceni, r-l Tîrnova, rus; 
Popivniuc Roman Ivanovici, a.n. 1888, originar din s. Markovca, Ucraina, fost locuitor al s. Briceni, r-l 
Tîrnova, rus; 
Guţicov Vladimir Nicolaevici, a.n. 1908, originar şi fost locuitor al s. Briceni, r-l Tîrnova, rus; 
În baza art. 54 – 1”a” al CP Ucraina, au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate fiecare cu 
interdicţii în drepturi pe un termen de 3 ani şi confiscarea averii. 
Leanca Nicolai Fiodorovici, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al s. Briceni, r-l Tîrnova, rus; 
În baza art. 54 – 3 al CP Ucraina, a fost condamnat la 8 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 3 ani şi confiscarea averii. 
Au participat la maltratarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască. Au însuşit bunurile evreilor 
arestaţi. 
 
Dosar nr. 32820 (46 file) 
Andreev Ivan Pavlovici, a.n. 1914, originar din s. Teleneşti, jud. Orhei, fost locuitor al or. Bălţi, 
membru al „Gărzii de fier”. 
Prin sentinţa Judecătoriei regionale al or. Penza din 15.11.1941, în baza art. 58 – 4 al CP RSFSR a fost 
condamnat la pedeapsă capitală. 
A fost conducătorul partidului „Garda de fier” din or. Teleneşti. Avea o atitudine ostilă vizavi de 
comunişti şi evrei. 
 
Dosar nr. 018363 (66 file) 
Meliniciuc Leontii Gheorghievici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Codreni, r-l Otaci, RSSM, 
ucrainean; 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI RSSM din 29 noiembrie 1945, în baza art. 54 – 1”a” 
CP al RSS Ucraina a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
A participat activ la arestarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 32207 (66 file) 
Osadciuc Vasilii Nichiforovici, a.n. 1900, originar din s. Buzovţî, jud. Hotin, fost locuitor al s. Popvca, 
jud. Bălţi, ucrainean, membru al partidului cuzist. 
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Prin hotărîrea Colegiului judecătoresc al Judecătoriei Supreme al RSFSR din 10.12.1941, în baza art. 
58 – 10, p. 1 al CP al RSS Ucraina, a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe termen de 5 ani. 
A fost condamnat pentru agitaţie contrarevoluţionară. Propaga ideile partidului cuzist şi ţărănist. 
 
Dosar nr. 018068 (196 file) 
Bocla Vladimir Matveevici, a.n. 1896, originar şi fost locuitor al s. Cupcino, r-l Brătuşeni, RSSM, 
membru al partidului cuzist; 
Burlacu Cuzima Ivanovici, a.n. 1883, originar şi fost locuitor al s. Cupcino, r-l Brătuşeni, RSSM, 
membru al partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI RSSM din 08 octombrie 1948, în baza art. 54 – 1”a” al 
CP al RSS Ucraina, au fost condamnaţi la: 
Bocla V.M. - 25 ani privaţiune de libertate; 
Burlacu C.I. - 25 ani privaţiune de libertate. 
Au trădat autorităţilor germano – române activiştii sovietului sătesc. 
 
Dosar nr. 018599 (83 file) 
Secrii Ilia Condratievici, a.n. 1896, originar şi fost locuitor al s. Cerlino, r-l Vertiujeni, jud. Soroca. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI RSSM din 27 iulie 1946, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
R. Ucraina, a fost condamnat la 15 ani privaţiune de libertate. 
A luat parte la represiuni împotriva cetăţenilor de origine evreiască. 
 
Dosar nr. 017250 (139 file) 
Cojucari Ivan Ivanovici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Cajba, r-l Grigoriopol; 
Apostolache Nicolai Gheorghievici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Cajba, r-l Glodeni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 24 octombrie 1945, în baza art. 54 – 1”a” 
al CP al R. Ucraina, au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în 
drepturi pe termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au trădat autorităţilor germano – române persoane de origine evreiască. Au participat la arestarea şi 
maltratarea evreilor. 
 
Dosar nr. 015315 (69 file) 
Cobasnean Foma Vasilievici, a.n. 1877, originar şi fost locuitor al s. Sagaidac, r-l Cimişlia, membru al 
partidului cuzist. 
Prin decizia „Osoboe Sovieşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 04.03.1942, în baza art. 58 – 13 al CP 
al RSFSR, a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate. 
Promova ideologia partidului cuzist. Îndemna populaţia satului de-a organiza pogromuri asupra 
evreilor. 
 
Dosar nr. 5062 (140 file) 
Ghiţiu Ilarion Ivanovici, a.n. 1901, originar şi fost locuitor al s. Ghirova, r-l. Teleneşti. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI RSSM din 28 noiembrie 1947, în baza art. 54 – 1”a” al 
CP al RSS Ucraina, cu aplicarea art. 2 din Decretului Prezidiului Sovietului Suprem RSSM din 26 mai 
1947 a fost condamnat la 25 ani detenţie în lagăr de corecţie prin muncă cu interdicţii în drepturi pe 
un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
În luna iulie 1941 a participat activ la arestarea şi împuşcarea persoanelor de origine evreiască, 
precum şi a activiştilor sovietici. 
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Dosar nr. 023141 (40 file) 
Koh Iosif Karlovici, a.n. 1911, originar din s. Arbuza, Bucovina de Nord, domiciliat în or. Chişinău, 
german, membru al partidului cuzist. 
Prin decizia „Osoboe Soveşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 08 aprilie 1942, în baza art. art. 58 – 
13, 58 – 1 „a”al CP al R. Ucraina a fost condamnat la pedeapsa capitală. 
A luat parte activă la maltratarea evreilor. 
 
Dosar nr. 022613 (55 file) 
Martea Ivan Ivanovici, a.n. 1890, originar şi fost locuitor al s. Corneşti, r-l Călăraşi, membru al 
partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 12 februarie 1946, în baza art. 54 – 1 „a” 
al CP R. Ucraina, a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi sechestrarea averii. 
A participat la maltratarea persoanelor de naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 018959 (197 file) 
Pavlenco Andrei Harlampievici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Ialpugeni, r-l Cimişlia, jud. 
Bender; 
Ţabura Fiodor Ivanovici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Ialpugeni, r-l Cimişlia. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 29 octombrie 1945 au fost condamnaţi: 
Pavlenco A.H. în baza art. 54 – 1”a” al CP R. Ucraina, la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe termen de 5 ani şi sechestrarea averii. 
Ţabura F.I. în baza art. 54 – 3 al CP al RSS Ucraina, cu aplicare art. 54 – 2 al CP al R. Ucraina la 7 ani 
privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi sechestrarea averii. 
Au participat la arestarea evreilor. 
 
Dosar nr. 022713 (I vol. - 335 file) 
(II vol. – 271 file) 
Căpăţînă Vasilii Iachimovici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Arioneşti, r-nul Otaci, membru al 
„Gărzii de fier”; 
Baban Dmitrii Sofronovici, a.n. 1911, originar şi fost locuitor al s. Arioneşti, r-nul Otaci; 
Gînju Elena Cozma, a.n. 1910, originară şi fostă locuitoare a s. Arioneşti, r-nul Otaci. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al garnizoanei Bălţi din 22 iunie 1945, au fost condamnaţi: 
Căpăţînă V.I., în baza art. 206-7„g”, 54-1„a” al CP al R Ucraina, la 10 ani privaţiune de libertate cu 
interdicţie în drepturi pe termen de 5 ani şi sechestrarea averii; 
Baban D.F. şi Gînju E.C., în baza art. 206-7„g” al CP al R Ucraina la 5 ani privaţiune de libertate. 
Au participat la trădarea şi împuşcarea activiştilor sovietici şi a cetăţenilor de etnie evreiască. 
 
Dosar nr. 015221 (20 file) 
Ispravnic Gheorghe Denisovici, a.n. 1900 , originar şi fost locuitor al s. Tîrnova, jud. Soroca, membru 
al partidului cuzist. 
Prin decizia „Osoboie Soviesceanie” de pe lîngă NKVD al URSS din 21.03.1942, în baza art. 58-13 al CP 
RSFSR a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate. 
A fost conducătorul partidului cizist din s. Tîrnova. Propaga ideologia partidului. 
 
Dosar nr. 013892 (65 file) 
Taco Victor Dmitrievici, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al or. Chişinău, membru al partidului cuzist. 
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Matveenco Nicolai Feodoseevici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al or. Chişinău, ucrainean, 
membru al partidului cuzist. 
Prin decizia „Osoboie Soviesceanie” de pe lîngă NKVD al URSS, din 12 august 1942, în baza art. 58-4 al 
CP RSFSR au fost condamnaţi la 5 ani privaţiune de libertate. 
Au fost membri activi ai partidului cuzist. Promovau ideologia partidului. Adepţi înflăcăraţi ai 
pogromurilor împotriva evreilor. 
 
Dosar nr. 014724  (36 file) 
Onica Vladimir Constantinovici, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al s. Drăsliceni, jud. Chişinău. 
Prin decizia „Osoboie Soviesceanie” de pe lîngă NKVD al URSS din 29 august 1942 în baza art. 58-4, 
58-10 al CP RSFSR a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate. 
A fost membru activ al partidului cuzist, membru al partidului  „Frontul renaşterii naţionale”. Avea o 
atitudine ostilă faţă de comunişti şi evrei. 
 
   Dosar nr. 015384 (19 file) 
Bezereu Trifan Ivanovici, a.n. 1898, originar şi fost locuitor al s. Beliceni, r-nul Sîngerei, cuzist. 
Prin decizia „Osoboie Soviesceanie” de pe lîngă NKVD al URSS din 27 iunie 1942, în baza art. 58-13 al 
CP RSFSR a fost condamnat la 5 ani de muncă silnică. 
A fost primar şi organizator al partidului cuzist din sat. A participat activ la congresele partidului. Avea 
o atitudine ostilă faţă de evrei. 
 
Dosar nr. 013270 (26 file) 
Svatuţa Demian Manuilovici, a.n. 1897, originar şi fost locuitor al s. Văratic, jud. Bălţi, cuzist. 
Prin decizia „Osoboie Soviesceanie” de pe lîngă NKVD al URSS din 17 iunie 1942, în baza art. 58-4 al 
CP RSFSR a fost condamnat la 8 ani privaţiune de libertate. 
A fost membru activ al partidului cuzist şi „georgist”. 
 
Dosar nr. 013073 (48 file) 
Andruh Ivan Moiseevici, a.n. 1896, originar din s. Moşani, jud. Soroca, domiciliat în s. Slobodzia, jud. 
Soroca, ucrainean, cuzist. 
Prin decizia „Osoboie Soviesceanie” de pe lîngă NKVD al URSS din 26.11.1940, în baza art. 58-13 al CP 
R. Ucraina a fost condamnat la 8 ani privaţiune de libertate. 
Promova activ ideologia partidului cuzist. 
 
Dosar nr. 014517 (34 file) 
Zlatan Zaharia Ivanovici, a.n. 1911, originar şi fost locuitor al s. Lalova (Ialova), r-nul Rezina. 
Prin hotărîrea „Osoboie Soviesceanie” de pe lîngă NKVD al URSS din 02 septembrie 1942, în baza art. 
58-4, 58-10, p. II al CP RSFSR a fost condamnat la 8 ani privaţiune de libertate. 
Membru activ al partidului cuzist. 
 
Dosar nr. 012941 (22 file) 
Strulea Gheorghe Parfentievici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Bedragii Noi, r-nul Edineţ, 
cuzist. 
Prin decizia „Osoboie Soviesceanie” de pe lîngă NKVD al URSS din 14.06.1943 în baza art. 58-13 al CP 
RSFSR a fost condamnat la 7 ani privaţiune de libertate. 
Propaga activ ideologia partidului cuzist. 
 
Dosar nr. 012860 (43 file) 
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Dumitrescu Nicolai Semionovici, a.n. 1891, originar din s. Faluari , jud. Tîrgu Neamţ, fost locuitor al s. 
Chiţcani, r-nul Bender, român, cuzist. 
Prin decizia „Osoboie Soviesceanie” de pe lîngă NKVD al URSS din 11 ianuarie 1941, în baza art. 58-13 
al CP al R. Ucraina a fost condamnat la 5 ani privaţiune de libertate. 
Membru activ al partidului cuzist. 
 
Copia Dosarului 022061 (284 file) 
Strahman Nahman Mordko, a.n. 1910, originar din localitatea Teleneşti, jud. Orhei şi domiciliat în or. 
Rîbniţa, evreu; 
Vainştoc Şaia David, a.n. 1904, originar din s. Sîrcova, jud. Orhei, domiciliat în Rîbniţa. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 31.10.1944 au fost condamnaţi: 
Strahman N.M., în baza art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 şi 
art. 54-10, alin. 2 al CP al R Ucraina, la 15 ani de muncă silnică cu interdicţie în drepturi pe un termen 
de 5 ani şi sechestrarea averii. 
Vainştoc Ş.D., în baza art. 54-1„a” al CP al R. Ucraina la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţie în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi sechestrarea averii. 
În anul 1941 s-au angajat în serviciu la autorităţile germano - române. Fiind numiţi şefi la „Ghetto” 
din Rîbniţa, susţineau regimul stabilit în „Ghetto”, scoteau forţat populaţia la lucrările militare şi 
gospodăreşti, organizate de autorităţile germano - române. Pentru eschivarea de la muncă, au 
maltratat 4 persoane. 
 
Copia Dosarului nr. 020995 (I vol. – 261 file) 
(II vol. – 307 file) 
Boşerniţan Samuil Saul, a.n. 1899, originar din or. Rezina, fost locuitor al or. Chişinău, evreu. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI  RSSM din 20-24 august 1948, în baza art. art. 54-
1„a”, 54, alin.2 al CP al R Ucraina a fost condamnat, la 10 ani de detenţie în lagărul de muncă 
corecţională, cu interdicţie în drepturi pe un termen de 5 ani. 
În octombrie 1941, benevol s-a angajat la autorităţile germano - române în serviciu, în lagărul 
„Ghetto” din Rîbniţa. A maltratat prizonierii din „Ghetto” pentru neîndeplinirea dispoziţiilor. 
 
Copia Dosarlui nr. 18407 (160 file) 
Orac Fiodor Ivanovici, a.n. 1893, originar şi fost locuitor al s. Tripchi, r-nul Edineţ. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 29 mai 1947, în baza art. 54-1„a”, al CP al R 
Ucraina a fost condamnat la 10 ani de privaţiune de libertate, cu interdicţie în drepturi pe un termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. 
Fiind primar, în iunie 1941, a participat activ la arestarea cetăţenilor de origine evreiască. A acordat 
suport autorităţilor germano - române la arestarea a 70 persoane, care ulterior au fost închise în 
„Getto”. 
 
Copia Dosarului nr. 017383 (159 file) 
Sanduleac Petru Constantinovici, a.n. 1901, originar şi fost locuitor al s. Petreşti, r-nul Ungheni; 
Sanduleac Ivan Constantinovici, a.n. 1898, originar şi fost locuitor al s. Petreşti, r-nul Ungheni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 20 iulie 1945, în baza art. 54-1„a” al CP al R 
Ucraina, cu aplicarea art.2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 au fost 
condamnaţi, la 15 ani de muncă silnică fiecare, cu interdicţie în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. Ulterior termenul a fost redus la 10 ani. 
Fiind angajaţi la autorităţile germano - române, au trădat activiştii sovietici şi au participat la 
exterminarea a 27 persoane de origine evreiască. 
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Copia Dosarului nr. 31417 (158 file) 
Lupan Petru Grigorievici, a.n. 1917, originar şi fost locuitor al s. Cepeleuţi, r-nul Briceni. 
Teleucă Nicolai Efremovici, a.n. 1925, originar şi fost locuitor al s. Cepeleuţi, r-nul Briceni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 19 februarie 1945, în baza art. 54-1„a” al 
CP al R Ucraina a fost condamnat la pedeapsă capitală, prin împuşcare şi confiscarea averii. 
Teleucă N.E. a fost arestat în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainei. A decedat pînă la condamnare. 
Cauză decesului – tif. 
Au organizat exterminarea în masă a evreilor şi activiştilor sovietici în s. Cepeleuţi, r-nul Briceni. 
 
Copia Dosarului nr. 14418 (100 file) 
Dascal Serghei Vasilievici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Grincăuţi, r-nul Edineţ; 
Ivas Iacob Calistratovici, a.n. 1920, originar şi fost locuitor al s. Grincăuţi, r-nul Edineţ. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 10 martie 1945, în baza art. 54-1„a” al CP 
al R Ucraina, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 au 
fost condamnaţi la 20 ani muncă silnică fiecare cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
În anul 1941 au participat la exterminarea evreilor. 
 
Copia Dosarului nr. 644 (86 file) 
Muntean Nicolai Ivanovici, a.n. 1914, originar şi fost locuitor al or. Hînceşti. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 28 februarie 1945, în baza art. 1 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la pedeapsă 
capitală, ulterior înlocuită cu 20 ani muncă silnică. 
A participat la arestarea şi împuşcarea a 11 cetăţeni de naţionalitatea evreiască. 
 
Copia Dosarului nr. 1336 (252 file) 
Gîlcă Alexandru Petrovici, a.n. 1898, originar şi fost locuitor al s. Onişcani, r-nul Călăraşi, membru al 
partidului cuzist; 
Craciun Vasilii Fiodorovici, a.n. 1876, originar şi fost locuitor al s. Onişcani, r-nul Călăraşi. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 17.12.1945, în baza art. 54-1„a” al CP al R 
Ucraina au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au participat la arestarea şi împuşcarea a 30 evrei în s. Onişcani. 
 
Copia Dosarului nr. 1461 (64 file) 
Borosean Ivan Antonovici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Vîsoca, r-nul Soroca. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 24 septembrie 1945, în baza art. 54-1„a” 
al CP al R Ucraina, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 
19.04.1943, a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani 
şi confiscarea averii. 
A trădat autorităţilor germano – române cetăţeni de origine evreiască şi activişti sovietici din s. 
Vîsoca. 
 
Dosar 020975 (199 file) 
Cabac Simion Abramovici, n. 1919, originar  al satului Voronkova, r-l Râbniţa, cetăţean al URSS, 
moldovean,  necăsătorit, fără antecedente penale. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al districtului militar Odesa din 19 octombrie 1954, în baza art. 54-
1„b” C.P. al RSSU cu aplicarea art.2 Decretului P.S.S. al URSS din 19.04.43 la 15 ani de muncă şi 
confiscare de avere. 
A fost numit cu consimţământul lui, în calitate de notar la primăria s.Stanislavko, r-l. Kotovsk, reg. 
Odesa;  lua cuvîntul în piaţa satului Stanislavka cu chemări referitoare la executarea ordinilor 
autorităţilor române despre predarea produselor alimentare şi echipamentului pentru armatele 
germano – române,  calomnia Armata Roşie şi satului sovietic, traducea din limba rusă propovăduirea 
preotului român în limba rusă, şi care conţinea agitaţie antisovietică. Învinuit că folosea violenţa fizică 
împotriva activiştilor comunişti şi comsomolişti. 
 
Dosar 5061 (226 file) 
Coban Gheorghe Grigorevici, n. 1910, originar al s. Braviceni, r-l  Orhei, cetăţean al RSSM, 1946 
judecat pentru absenţa de la locul de muncă la 3 luni privaţiune de libertate. În acelaşi timp a fost 
învinuit că s-a angajat benevol  în serviciul jandarmeriei Române în timpul războiului, efectuând 
arestări a activiştilor sovietici. Pentru aceasta a fost condamnat, prin sentinţa Tribunalului militar al 
trupelor MVD  a RSSM din 31 octombrie 1947, la 25 ani lagăr de corecţie prin muncă cu interdicţie în 
drepturi pe termen de 5 ani. 
 
Dosar 019426 (83 file) 
Lavreniuc Gavriil Asc. a.n. 1988, originar al s.Voloviţa , r-l  Soroca, RSSM, moldovean,   cetăţean al 
RSSM. Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 10 ianuarie 1946, în baza art. 
54-1„a” al CP al RSS Ucrainene, a fost condamnat la 10 ani lagăr de corecţie prin muncă şi 5 ani de  
interdicţii în drepturi. 
A transmis jandarmilor români activişti sovietici, participînd ca martor în cadrul procesului de 
judecată asupra acestora. 
Dosar 022830 (178 file) 
Cojuhari Nicolae Vasilevici a.n. 1911, originar al  satuluiVisoca, r-l  Zguriţa, cetăţean al RSSM, 
moldovean, fără antecedente penale. 
A fost condamnat în baza art. 54-1„a” CP al Ucrainei şi în conformitate  cu art.2 al  Decretului P.S.S. al 
URSS din 19 aprilie 1943 la 15 ani muncă silnică cu interdicţie în drepturi pe termen de 5 ani  şi 
confiscarea averii  personale. 
După sosirea în sat a trupelor româno-germane, a participat la denunţarea activiştilor sovietici şi a 
cetăţenilor de naţionalitate evreiască. 
S-a incriminat că a predat autorităţilor române familiile lui Gruzin G., Bortnic I., Blicştein V, care au 
fost împuşcate de către soldaţii români. 
 
Dosar 017864 (381 file) 
Ostrovski, Anton Mihailovici, n. 1907, Satul Călugăr, raionul Floreşti, condamnat de către Tribunalul 
Trupelor NKVD al RSSM la 12 noiembrie 1944 conform 54-1„a” CP al Ucrainei la 15 ani de lagăr 
corecţie prin muncă pentru persecutarea evreilor în timpul războiului (împreună cu fratele său, 
Simion). 
 
Dosar 022326 (136 file) 
Patrinic, Ivan Vasilevici a.n. 1918, originar şi domiciliat în satul Edineţ, judeţul Bălţi, de origine 
moldovean, căsătorit, analfabet, fără antecedente penale. 
A fost condamnat în baza art. 54-1„a” CP al Ucrainei şi în conformitate  cu art.2 al  Decretului P.S.S. al 
URSS din 19 aprilie 1943 la 20 ani de muncă silnică cu interdicţie în drepturi politice  pe termen de 5 
ani  fără confiscarea averii  personale din lipsa acesteia. 
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În iulie 1941 împreună cu alte persoane, a primit armă de foc de la jandarmerie şi împreună cu 
jandarmii români a participat la arestarea persoanelor de origine etnică evreiască şi trimise la comisia 
de selectare a lor pentru împuşcare.  Astfel au fost împuşcate familiile lui Srul Elkis, Sukor Vaserman, 
Kasel Fuks şi altora, la reţinerea persoanelor de etnie evreiască, îi maltrata, de la Koifman a luat vaca 
şi viţelul. 
 
Dosar 020970 (260 file) 
Patraş, Mihail Vladimirovici  a.n. 1920, originar al or. Făleşti, RSSM,  moldovean, fără antecedente 
penale. 
A fost condamnat în baza art. 54-1„a”  C.P. al RSSU la 25 ani privaţiune de libertate în L.M.C., cu 
interdicţie de drepturi pe 5 ani şi confiscarea averii. 
A fost angajat în serviciul român în calitate de supraveghetor Ghetto-ului din Floreşti în octombrie 
1941, viola fetele evreice. 
 
Dosar 017202 (201 file) 
Pascari, Vasile Vasilevici, n. 1916, satul Cujbă, raionul Glodeni, moldovean, condamnat la 10 ianuarie 
1946 de către Tribunalul militar la trupelor NKVD al RSSM la 10 ani lagăr de corecţie prin muncă 
conform articolului 54-3 al CP al RSS Ucrainene. Învinuit că folosea violenţa fizică împotriva 
cetăţenilor sovietici în timpul războiului. 
 
Dosar 022386 (220 file) 
Krivoruciko, Andrei Simionovici Vladimirovici  a.n. 1915, originar din s. Bazalevca, r-l.  Pecej, reg. 
Harkov,  locuitor s. Stepanovka,  ucrainean, fără antecedente penale, 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD a RSSM din 10 septembrie 1951, în baza art. 54-1„a” 
al CP al RSS Ucrainene la 25 ani  privaţiune de libertate  în lagăr de corecţie prin muncă cu interdicţie 
în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Învinuit că s-a angajat benevol  în serviciu la poliţia generală, el efectua percheziţii, arestări a 
activiştilor sovietici. 
 
Dosar 3397 (146 file) 
Postică Ivan Mihailovici, n. 1907, satul Ulmu, raionul Kotovsk, condamnat de către Tribunalul Militar 
al Trupelor NKVD al RSSM la 10 ani lagăr de corecţie prin muncă şi 5 ani lipsire de drepturi civice 
conform articolului 54-1„a” al CP al RSS Ucrainene. A fost învinuit de crime împotriva soldaţilor 
sovietici şi a cetăţenilor de naţionalitate evreiască. 
 
Dosar 3926 (vol. I – 111 file, vol II – 245 file) 
Gavinschi, Nicolae Efimovici, n. 1906, s. Gura-Căinarului, raionul Floreşti. În 1941, în timpul evacuării 
Armatei Roşii din Basarabia, a împiedicat retragerea unor cetăţeni de origine evreiască şi pe care ia 
predat trupelor române. A fost condamnat la 14 martie 1949 de către Tribunalul Trupelor NKVD al 
RSSM la 25 de ani de lagăr de corecţie prin muncă. 
 
Dosar 016882 (134 file) 
Moldovan Ferapontie Ivanovici  a.n. 1907, originar din s. Nicoreni, r-l Râşcani,  RSSM,  moldovean, 
căsătorit, fără antecedente penale, 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NCVD a RSSM din 14 noiembrie 1945, în baza art. 54-1„a” 
al CP al R Ucraina la 10 ani  privaţiune de libertate  în lagăr de corecţie prin muncă cu interdicţie în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
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Învinuit că  a  predat  jandarmilor români pe cetăţeanul de origine evreiască pe nume Iosif ce lucra 
croitor în s. Nicoreni, soarta căruia nu este cunoscută. 
 
Dosar 018890 (135 file) 
Rusanovschi, Nicolae Ivanovici, n. 1907, s. Ruseni, raionul Ocniţa, din ţărani mijlocaşi, cuzist, în iulie 
1941 a participat la maltratarea activiştilor sovietici şi a cetăţenilor de etnie evreiască. Condamnat la 
13 septembrie 1945 conform art. 54-1 “a” al CP al RSS Ucrainene la 15 ani muncă silnică. 
 
Dosar 19217 (117 file) 
Botnari Aleksandr Ivanovici a.n. 1908, originar şi locuitor al s. Ruseni, raionul Ocniţa RSSM, 
moldovean, căsătorit, membru al partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI al RSSM din 13.septembrie  1945, în baza art. 54-1„a” 
al CP al Ucrainei a fost condamnat la 10 ani  de lagăr de corecţie prin muncă  şi 5 ani  interdicţii în 
drepturi. 
Ducea agitaţie antisovetică calomniind puterea sovietică, împreună cu jandarmii români  el efectua 
percheziţii, arestări a activiştilor sovietici. 
 
Dosar 022485 (130 file) 
Voronovschi, Vasile Aleksandrovici  a.n. 1901, originar şi locuitor al or. Chişinău, rus, căsătorit, 
neştiutor de carte, fără antecedente penale. 
A fost condamnat în baza art.2 al  Decretului P.S.S. al URSS din 19 aprilie 1943 la 15 ani de muncă 
silnică cu interdicţie în drepturi politice  pe termen de 5 ani  şi confiscarea averii  personale. 
Învinuit că în timpul ocupaţiei române  a lucrat poliţist şi a folosit violenţa fizică împotriva cetăţenilor 
sovietici. 
Dosar 022755 (214 file) 
Cristea Nicolae Dimitrie a.n. 1897, originar şi locuitor al s. Vâprova raionul Orhei,  moldovean, 
căsătorit, fără antecedente penale. 
A fost condamnat în baza art. 54-1„a”  C.P. al RSSU la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţie de 
drepturi pe  termen de 5 ani şi confiscarea averii  personale. 
A comunicat comandamentului român că la Vâprova locuiesc câţiva evrei şi că în urma acestui 
denunţ autorităţile române au împuşcat 6 persoane, altele 8 au fost maltratate. 
 
Dosar nr. 20849 (2 volume) 
I vol. – 576 file; 
II vol. – 263 file. 
Gheorghiţa Gheorghe Fiodor, a.n. 1912, originar din s. Dumbroviţa, r-l Chişcăreni, fost locuitor al s. 
Mîndreşti, r-l Sîngerei, RSSM; 
Mahu Timofei Dumitru, a.n. 1911, originar şi fost locuitor al s. Dumbroviţa, r-l Chişcăreni, RSSM; 
Popa Andrei Alexandru, a.n. 1881, originar din s. Dumbroviţa, r-l Chişcăreni, fost locuitor al s. 
Mîndreşti, r-l Sîngerei, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD din Districtul militar Bălţi din 24 februarie 1945, în 
baza art. 1 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 au fost condamnaţi la 
pedeapsa capitală, prin împuşcare. 
Fîrnache Ion Andrei, a.n. 1911, originar din s. Zgordeşti, r-l Chişcăreni, fost locuitor al s. Mîndreşti, r-l 
Sîngerei, RSSM, 
În baza art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la 
20 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



54 
 

Boleac Petru Ion, a.n. 1914, originar din s. Dumbroviţa, r-l Chişcăreni, fost locuitor al s. Mîndreşti, r-l 
Sîngerei, RSSM; 
Guţan Serghei Stepan, a.n. 1916, originar din s. Grincăuţi, jud. Hotin, fost locuitor al s. Bocancea, r-l 
Chişcăreni, RSSM; 
Muntean Stepan Gherasim, a.n. 1893, originar din s. Flămînzeni, r-l Chişcăreni, fost locuitor al s. 
Dumbroviţa, r-l Chişcăreni, RSSM; 
Cazac Serghei Aftenie, a.n. 1896, originar din s. Dumbroviţa, r-l Chişcăreni, fost locuitor al s. 
Bocancea, r-l Chişcăreni, RSSM 
În baza art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 au fost condamnaţi 
la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
Ichim Ion Procopii, a.n. 1907, originar din s. Măgureni, r-l Corneşti, fost locuitor al s. Glingheni, r-l 
Corneşti, RSSM, 
În baza art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 şi art. 206 – 10a CP al 
RSSM a fost condamnat la 20 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
În iulie 1941 au organizat dezordini în masă în s. Valea lui Vlad, însoţite de omoruri, incendieri şi jafuri 
ale cetăţenilor de origine evreiască. Au fost nimiciţi aproximativ 100 persoane. 
 
Dosar nr. 019675 (63 file) 
Poleanschii Gheorghe Andrei, a.n. 1905, originar şi fost locuitor al s. Cepeleuţi, r-l Briceni, RSSM 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD din 18 iulie 1945, în baza art. 54 – 1a CP al RSSM a 
fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
A participat la exterminarea evreilor. 
 
Dosar nr. 018777 (146 file) 
Cojuhari Petru Pavel, a.n. 1920, originar şi fost locuitor al s. Seseni, r-l Briceni, RSSM; 
Zaharia Grigore Constantin, a.n. 1898, originar şi fost locuitor al s. Seseni, r-l Briceni, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI RSSM din 26 octombrie 1946, în baza art. 54 – 1a CP 
al RSSM, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943, a 
fost condamnat la 20 ani munca silnică, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
Au participat la represiuni împotriva populaţiei de origine evreiască din s. Seseni, r-l Briceni. 
 
Dosar nr. 017946 (105 file) 
Corlateanu Mihai Vasile, a.n. 1901, originar şi fost locuitor al s. Sculeni, r-l Sculeni 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD din 20.12.1945 în baza art. 54 – 1a CP al RSSM a 
fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate. A fost învinuit în participare la genocidul împotriva 
evreilor. 
 
Dosar nr. 019835 (355 file) 
Şpizeli Ihil Srulevici, a.n. 1921, originar din Briceni, jud. Bălţi, RSSM, evreu, locuitor al or. Soroca. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI reg. Viniţa din 18 noiembrie 1947, în baza art. 54 – 
1a CP al RSSU a fost condamnat la 10 ani de detenţie în lagăr de corecţie prin muncă, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani. 
Aflîndu-se în lagărul de concentrare „GETTO” din s. Popovţî, reg. Viniţa, trăda evreii. Fiind şef al 
coloniei în lagăr, maltrata evrei. 
 
Dosar nr. 020935 (176 file) 
Gornari Feodora Vasile, a.n. 1911, originară şi fosta locuitoare a s. Dumbrăveni, r-l Soroca, RSSM; 
Gornari Alexandra Vasile, a.n. 1922, originară şi fosta locuitoare a s. Dumbrăveni, r-l Soroca, RSSM; 
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Mihalaşi Dumitru Timofei, a.n. 1892, fosta locuitor al s. Dumbrăveni, r-l Soroca, RSSM; 
Morari Ivan Dumitru, a.n. 1894, originar şi fost locuitor al s. Pîrliţa, r-l Soroca, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD al RSSM din 15 august 1945, în baza art. 54 – 1a CP 
al RSSM au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate în lagăr de corecţie prin muncă. Au fost 
iniţiatori delapidării de avere a cetăţenilor de origine evreiască. 
 
Dosar nr. 021171 (227 file) 
Pîslari Andrei Nistor, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Lunga, r-l Dubăsari, RSSM 
Prin sentinţa Tribunalului militar al districtului militar Odessa din 29.06.1941, în baza art. 54 – 1b CP al 
RSSU, cu aplicarea Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 26.05.1947 privind anulare 
pedepsei capitale a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi, 
confiscare averii, precum şi lipsirea de medalia „Pentru biruinţa asupra Germaniei”. 
A participat la arestarea cetăţencei de naţionalitate evreiască – Luţker şi împuşcarea ei. 
 
Dosar nr. 022653 (97 file) 
Costaş Ion Alexei, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Trinca, r-l Edineţ, RSSM 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD al RSSM din 16 decembrie 1945, în baza art. 54 – 
1a CP al RSS Ucraina a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
A participat la arestarea şi exterminarea a 75 cetăţeni de origine evreiască. 
 
Dosar nr. 021437 (256 file) 
Curorari Vasile Ion, a.n. 1909, originar din s. Cepeluţi, r-l Briceni, RSSM 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI al RSSM din 18 – 19 octombrie 1950, , în baza art. 
54 – 1a CP al RSSU a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
A participat la împuşcarea evreilor. 
 
Dosar nr. 022168 (90 file) 
Marco Vasile Chiril, a.n. 1897, originar din s. Lipcani, r-l Lipcani, RSSM 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD al RSSM din 28 mai 1945, în baza art. 54 – 1a CP al 
RSSU a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate în lagăr de corecţie prin muncă, cu interdicţii 
în drepturi pe un termen de 5 ani. 
A participat la arestarea şi maltratarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască, a însuşit bunurile 
acestora. 
 
Dosar nr. 021201 (185 file) 
Miller Xristian Iohan, a.n. 1915, originar din s. Glistal, Grigoriopol, RSSM, german; 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI RSSM din 29.11.1948, în baza art. 54-1”a” CP al R. 
Ucraina, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 26.05.1947 privind 
anularea pedepsei capitale, a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe termen de 5 ani. 
A participat la arestarea şi împuşcarea cetăţenilor de origine evreiască şi activiștilor sovietici. 
 
Dosar nr. 022677 (2 volume) 
vol. I – 232 file 
vol. II – 279 file 
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Polivan Vasilii Maxim, a.n. 1912, originar din s. Prudoneşti Nou, r-l Cotiujeni, domiciliat în s. 
Dumbroveni, r-l Soroca, RSSM; 
Martîniuc Alexei Efim, a.n. 1910, originar din s. Pîrliţa, r-l Soroca, domiciliat în s. Dumbroveni, r-l 
Soroca, RSSM; 
Negru Feodosii Petru, a.n. 1915, originar şi fost locuitor din s. Dumbroveni, r-l Soroca, RSSM. 
La data de 21.10.1955, în temeiul art. 5 din Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS „privind 
amnistia cetăţenilor sovietici, care au colaborat cu ocupanţii în perioada celui de-al doilea război 
mondial 1941 - 1945” din 17 februarie 1955, dosarul penal în privinţa Negru Feodosii Petru, 
Martîniuc Alexei Efim a fost clasat. 
Dosarul penal în privinţa cet. Polivan Vasilii Maxim a fost clasat în legătură cu decesul învinuitului. 
Au acordat sprijin trupelor germano – române la arestarea cetăţenilor evrei din s. Dumbroveni, r-l 
Soroca şi ulterior au însuşit averea acestora. 
 
Dosar nr. 023124 (60 file) 
Guţu Mihail Ion, a.n. 1899, originar şi fost locuitor al s. Ulma, r-l Cotovsc. 
Prin sentinţa Consfătuirii Speciale de pe lîngă NKVD URSS din 12 noiembrie 1945, în baza art. 54 – 1”a” 
CP al RSS Ucraina a fost condamnat la 8 ani privaţiune de libertate. 
A trădat armatei române aproximativ 14 persoane de naţionalitate evreiască, care ulterior au fost 
împuşcate. 
 
Dosar nr. 022883 (299 file) 
Grosu Iacov Leon, a.n. 1919, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sîngerei, RSSM; 
Grosu Constantin Leon, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sîngerei, RSSM 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI al RSSM din 15 – 16 noiembrie 1946 în baza art. art. 
54 – 1”a”, 174 şi 196 CP al RSSM au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate fiecare cu 
interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
Au luat parte la exterminarea cetăţenilor de naţionalitatea evreiască. 
Dosar nr. 022617 (69 file) 
Gheorghiţă Leontie Dumitru, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Corpaci, r-l Brătuşeni, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD al RSSM din 14 decembrie 1945, în baza art. 54 – 
1”a” CP al RSSM, cu aplicarea sancţiunii prevăzute de art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem 
al URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
În anul 1941, fiind poliţist, a participat la arestarea şi maltratarea unui evreu, care fusese secretar al 
sovietului sătesc. 
 
Dosar nr. 022513 (84 file) 
Puiu Anton Nichifor, a.n. 1899, originar şi fost locuitor a s. Prăjila, fostul r-l Floreşti, RSSM; 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD al RSSM din 25.09.1945, în baza art. 54 – 1a CP al 
Ucrainei, cu aplicarea sancţiunii prevăzute de art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al 
URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la 20 ani de ocnă, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 
ani. 
În luna iulie 1941, fiind numit primar, acorda suport ostaşilor români la exterminarea evreilor. 
 
Dosar nr. 022359 (96 file) 
Carol Vasile Ion, a.n. 1906, originar din s. Mărcăuţi, r-l Briceni şi domiciliat în s. Hâncâuţi, r-l Edineţ, 
RSSM, ucrainean. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD al RSSM din 25.07.1945, în baza art. 54 – 1”a” CP al 
Ucrainei a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 
ani şi confiscarea averii personale. 
În anul 1941, în timpul împuşcării persoanelor de etnie evreiască se ocupa cu jaful averii acestor 
persoane. 
 
Dosar nr. 019802 (164 file) 
Melnic Ivan Timofei, a.n. 1922, originar din s. Raşcova, r-l Camenca, ucrainean; 
Zavedia Evstafii Zahar, a.n. 1885, originar din s. Raşcova, r-l Camenca, ucrainean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD al RSSM din 25 noiembrie 1944, în baza art. 2 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 au fost condamnaţi la 15 ani 
privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
Au participat activ la identificarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască, arestarea şi sustragerea 
bunurilor acestora. 
 
Dosar nr. 019676 (69 file) 
Anofreiciuc Ivan Timofei, a.n. 1888, originar şi fost locuitor al s. Pîrliţa, r-l Corneşti, jud. Bălţi, 
ucrainean 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD al RSSM, în temeiul art. 54 – 1”a” CP al Ucrainei a 
fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
A participat la maltratarea cetăţenilor de origine evreiască. Personal a trădat autorităţilor germano – 
române 5 evrei. 
 
Dosar nr. 018661 (90 file) 
Nosaci Stepan Alexandru, a.n. 1910, originar din s. Petrovca, r-l Codîma, Ucraina, fost locuitor din s. 
Ploti, r-l Rîbniţa, RSSM 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI al RSSM din 2 august 1946, în temeiul art. 54 – 1”a” 
CP al RSS Ucraina, a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
A trădat autorităţilor germano – române cetăţeni de naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 016966 (269 file) 
Popa Stepan Gheorghe, a.n. 1914, originar şi fost locuitor al s. Napădeni, r-l Corneşti (actualmente 
Ungheni) 
Prin hotărîrea „Osoboe Soveşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 24 noiembrie 1945, în baza art. 54 – 
1”a” CP al RSS Ucraina a fost condamnat la 8 ani privaţiune de libertate. 
Popa Feodosii Gheorghe, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al s. Napădeni, r-l Corneşti, RSSM 
Prin hotărîrea „Osoboe Soveşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 24 noiembrie 1945, în baza art. 54 – 
1”a” CP al RSS Ucraina a fost condamnat la 5 ani privaţiune de libertate. 
Jantovan Xenofont Feodosii, a.n. 1914, originar şi fost locuitor al s. Napădeni, r-l Corneşti, RSSM 
Prin hotărîrea „Osoboe Soveşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 24 noiembrie 1945, în baza art. 54 – 
3 CP al RSS Ucraina a fost condamnat la 5 ani privaţiune de libertate. 
Dreglea Dmitrii Gheorghe, a.n. 1917, originar şi fost locuitor al s. Napădeni, r-l Corneşti, RSSM 
Prin hotărîrea „Osoboe Soveşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 24 noiembrie 1945, în baza art. 54 – 
3 CP al RSS Ucraina a fost condamnat la 5 ani privaţiune de libertate. 
Lazu Andrei Mihai, a.n. 1900, originar şi fost locuitor al s. Napădeni, r-l Corneşti, RSSM 
Prin hotărîrea „Osoboe Soveşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 24 noiembrie 1945, în baza art. 54 – 
1”a” CP al RSS Ucraina a fost condamnat la 7 ani privaţiune de libertate. 
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Au fost învinuiţi în trădarea, maltratarea şi extragerea bunurilor de la evrei. 
 
Dosar nr. 018268 (305 file) 
Babiciuc Dmitrii Gheorghe, a.n. 1879, originar şi fost locuitor al s. Grinăuţi, r-l Ocniţa, RSSM, mold.; 
Stengaci Vasile Ion, a.n. 1876, originar şi fost locuitor al s. . Grinăuţi, r-l Ocniţa, RSSM, mold.; 
Berco Ivan Ion, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. . Grinăuţi, r-l Ocniţa, RSSM, mold.; 
Coşulean Alexei Ion, a.n. 1882, originar şi fost locuitor al s. Grinăuţi, r-l Ocniţa, RSSM, mold.; 
Barbuţa Mihail Iustin, a.n. 1886, originar şi fost locuitor al s. Grinăuţi, r-l Ocniţa, RSSM, mold.; 
Rusu Fiodor Filip, a.n. 1888, originar şi fost locuitor al s. Grinăuţi, r-l Ocniţa, RSSM, mold.; 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD al RSSM din 13 august 1945 în baza art. art. 54 – 
1”a” CP al RSS Ucraina au fost condamnaţi fiecare la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe termen de 5 ani. 
Angajîndu-se în serviciu în armata germano – română, au acordat sprijin autorităţilor germano – 
române în exterminarea evreilor din s. Grinăuţi. Au însuşit averea evreilor executați. 
 
Dosar nr. 17349 (91 file) 
(copia dosarului, reprodus în anul 2002) 
Mogîldea Gheorghe Constantin, a.n. 1920, originar şi fost locuitor al s. Gherişeni, r-l Teleneşti, RSSM, 
mold. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD al RSSM din 8 decembrie 1945, în baza art. 54 – 
1”a” CP al RSS Ucraina, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 
19.04.1943 a fost condamnat la 20 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
În anul 1941, locuind pe teritoriul temporar ocupat, a participat la escortarea a 9 cetăţeni de 
naţionalitatea evreiască şi împuşcarea lor. 
 
Dosar nr. 3854 (106 file) 
(copia dosarului reprodus în anul 2002) 
Corcimari Anton Imanuil, a.n. 1913, originar şi fost locuitor a s. Teleşovca, r-l Zguriţa, RSSM, mold; 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI al RSSM din 17 octombrie 1946, în baza art. 54 – 1”a” 
CP al RSS Ucrainei a fost condamnat la 10 ani de privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe 
un termen de 5 ani. 
A participat la exterminarea cetăţenilor de origine evreiască. 
 
Dosar nr. 17490 (203 file) 
Ţăran Ilie Ion, a.n. 1917, originar şi fost locuitor al s. Băhrineşti, r-l Floreşti, RSSM, mold. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al garnizoanei Bălţi din 13 decembrie 1945, în baza art. 54 – 1”b” CP 
al Ucrainei a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 
ani. 
Ţăran Ştefan Ion, a.n. 1911, originar şi fost locuitor al s. Băhrineşti, r-l Floreşti, RSSM, mold. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al garnizoanei Bălţi din 13 decembrie 1945, în baza art. 54 – 1”a” CP 
al Ucrainei a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 
ani. 
Chiver Vasile Constantin, a.n. 1880, originar şi fost locuitor al s. Băhrineşti, r-l Floreşti, RSSM, mold. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al garnizoanei Bălţi din 13 decembrie 1945, în baza art. 54 – 1”a” CP 
al Ucrainei a fost condamnat la 7 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 
ani. 
În iulie 1941 au participat activ la arestarea şi escortarea locuitorilor de naţionalitate evreiască din s. 
Mărculeşti (circa 100 persoane) spre râpa de la marginea satului, unde au fost împuşcaţi. 
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Dosar nr. 020870 (412 file) 
(copia dosarului, reprodus în anul 2002) 
Ceban Ionat Andrei, a.n. 1895, originar şi fost locuitor al s. Doibani, r-l Dubăsari, RSSM, mold; 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI al RSSM din 11 februarie 1947 în baza art. 54 – 1”a” 
CP al Ucrainei, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 a 
fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
Chirsei Stepan Matvei, a.n. 1894, originar şi domiciliat în s. Doibani, r-l Dubăsari, RSSM, mold; 
Cebotari Procopie Ion, a.n. 1888, originar şi domiciliat în s. Doibani, r-l Dubăsari, RSSM, mold; 
În baza art. 54 – 3 CP al RSS Ucrainei, cu aplicarea art. 54 - 2 CP al RSS Ucrainei au fost condamnaţi la 
8 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 3 ani şi confiscarea averii 
personale. 
Sandul Procopii Fiodor, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al s. Doibani, r-l Dubăsari, RSSM, mold; 
În baza art. 54 – 3 CP al Ucrainei a fost condamnat la 5 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 2 ani. 
Au participat la arestarea şi împuşcarea a 17 cetăţeni de naţionalitate evreiască, inclusiv femei şi 
copii. 
 
Dosar nr. 020943 (140 file) 
Rojcovan Dumitru Efrem, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Teleneşti, RSSM, mold. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al districtului militar Odessa din 13 septembrie 1946, în temeiul art. 
54 – 1”b” CP al Ucrainei, aplicînd sancţiunea prevăzută de art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului 
Suprem al URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe 
un termen de 5 ani. 
În august 1941, a luat parte la arestarea activiştilor sovietici şi a evreilor. A escortat cetăţenii de 
origine evreiască din s. Teleneşti la locul executării. 
Dosar nr. 016961 (145 file) 
Jardan Andrei Ivanovici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor din s. Redeni, r-l Călăraşi, RSSM 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI al RSSM din 04 iulie 1947, în temeiul art. 54 – 1”a” CP 
al RSS Ucraina, a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
În iulie 1941, fiind membru al partidului cuzist, a colaborat cu autorităţile german – române. A 
prezentat organelor de represare listele activiştilor sovietici şi a cetăţenilor de naţionalitate 
evreiască. A participat la arestarea şi însuşirea averii acestora. 
 
Dosar nr. 020845 (276 file) 
(copia dosarului, reprodus în anul 2002) 
Grecu Ilie Petru, a.n. 1909, originar şi fost locuitor din s. Ghirișeni, r-l Teleești, RSSM; 
Bejenari Petru Ilarion, a.n. 1959, originar şi fost locuitor din s. Ghirișeni, r-l Teleești, RSSM 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD al RSSM din 21 martie 1945, în temeiul art. 2 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943, au fost condamnați la 15 ani munca 
silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 an 

 
Dosar nr. 47  (214 file) 
Baraga - Capmoale  Ivan Fiodorovici, a.n. 1921, originar şi domiciliat în s. Dîngeni, r-nul Ocniţa, 
RSSM. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD, RSSM din 10 decembrie 1945 a fost condamnat 
conform art. 54-1 „a” al CP al RSS Ucrainene la 20 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi  pe un 
termen de 5 ani. 
A fost învinuit că în anii 1941-1944 a participat activ la nimicirea în masă, prin împuşcare, a familiilor 
evreieşti. 
 
 Dosar nr. 1230 (109 file) 
Socoliuc Ivan Alexeevici, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al s. Sculeni, 
 r-nul Ungheni, RSSM. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM, în baza art. 2 din Decretul Prezidiului 
Sovietului Suprem al URSS di 19.04.1943 a fost condamnat la 18 iulie 1946 la 20 ani muncă silnică, cu 
interdicţii în drepturi, pe termen de 5 ani. 
A participat la împuşcarea a 12 cetăţeni de naţionalitate evreiască în s. Sculeni. 
 
 Dosar nr. 1335 (81 file) 
Gîncota Serghei Ivanovici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Costeşti, r-nul Hînceşti, RSSM. 
Petrachi Ivan Stepanovici, a.n. 1901, originar şi fost locuitor al s. Costeşti, r-nul Hînceşti, RSSM. 
Prin sentinţa tribunalului militar al  NKVD RSSM din 04 aprilie 1945 au fost condamnaţi în baza art. 54 
-1 „a” al CP al RSS Ucrainene , cu aplicarea art.2 din Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS 
din 19.04.1943 la 20 ani de muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
Au participat în august 1941 la arestarea şi împuşcarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 3839 (97 file) 
Paraşciuc Fiodor Fiodorovici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Zăbriceni , r-nul Brătuşeni, jud. 
Bălţi, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 16.02.1946 a fost condamnat în baza art. 
54-1„a” al CP RSS Ucrainene, cu aplicarea art.2 din Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 
19.04.1943 la 20 ani de muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
A participat în iulie 1941 la exterminarea evreilor din s. Zăbriceni. 
 
Dosar nr. 3926 (236 file) 
Ivinschi Nicolai Efimovici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Gura Căinarului , r-nul Floreşti. 
Prin sentinţa tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 14.03 1949 a fost condamnat în 
temeiul art. 1 din Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 şi a Decretului 
Prezidiului Sovietului suprem al URSS din 26 mai 1947 la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţie 
în drepturi pe un termen de 5 ani.  
A participat la persecutarea şi împuşcarea evreilor. 
 
Dosar nr. 4451 (64 file) 
Buruian Alexandru Tudor, a.n. 1918, originar şi domiciliat în s. Cepeleuţi, r-nul Briceni, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 27 iunie 1946 a fost condamnat în baza 
art. 54-1 „a” al CP al RSS Ucrainene la 10 ani de privaţiune de libertate, cu interdicţie în drepturi pe 
un termen de 5 ani. a participat la persecutarea şi executarea evreilor. A fost recunoscut complice al 
genocidului. 
 
 Dosar nr. 4477 (77 file) 
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Cocieru Andrei Ivanovici, a.n. 1909, originar şi fost locuitor din s. Cobîlca, r-nul Bravicea, jud. Orhei, 
RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI al RSSM  din 29 mai 1947 a fost condamnat în baza 
art. 54 - 1 „a” al CP al RSS Ucrainene la 25 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
A fost recunoscut vinovat pentru faptul că în iulie 1941 a participat la exterminarea cetăţenilor de 
naţionalitate evreiască. 
 
 
 
 
 Dosar nr. 5298 (182 file) 
Buza Piotr Afanasievici , a.n. 1896, originar din Hînceşti. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor de interne a RSSM din 19.05 1948 a fost condamnat în 
baza art. 54-1 „a” al CP al RSS Ucrainene şi, conform Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS 
din 26 mai 1947 „Privind anularea pedepsei cu moarte”, la 25 ani privaţiune de libertate  cu privare în 
drepturi pe termen de 5 ani. 
A fost recunoscut vinovat de faptul că în anul 1941 îndeplinind funcţia de adjunct al primarului, a 
participat la arestarea şi împuşcarea cetăţenilor de etnie evreiască. 
 
 Dosar nr. 5301 (137 file) 
Ţurcan Zinovii Fiodorovici, a.n. 1917, originar şi fost locuitor al s. Rujniţa, r-nul Ocniţa, RSSM 
(membru al partidului cuzist). 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 25.06.1948, a fost condamnat în baza art. 
54-1”a” al CP al RSS Ucrainene la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen 
de 5 ani. 
A fost recunoscut complice al actelor de genocid, a sustras averea cetăţenilor de etnie evreiască, care 
au fost împuşcaţi. 
 
Dosar nr. 5360 (143file) 
Stan Serghei Lupovici, a.n. 1914 originar şi fost locuitor al s. Prajila, r-nul Floreşti, RSSM. 
Prin sentinţa tribunalului militar al trupelor de interne ale RSSM din 30.06 1948 a fost condamnat în 
baza art. 54-1”a” al CP al RSS Ucrainene la 25 ani privaţiune de libertate, cu privarea în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
A fost recunoscut vinovat de participarea nemijlocită la exterminarea în masă a evreilor în iulie 1941, 
în s. Prăjila, r-nul Floreşti. 
 
Dosar nr. 5369 (138 file) 
Gavaza Pavel Matveevici, a.n. 1909, originar şi fost locuitor al s. Prăjila, r-nul Floreşti, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI ale RSSM din 30 iunie 1948 a fost condamnat în baza 
art. 54-1”a” al CP al RSS Ucrainene la 25 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
A participat activ la maltratarea cetăţenilor de origine evreiască din s. Prăjila, r-nul Floreşti. 
 
  Dosar nr. 5478 (115 file) 
  Buceaţchi Gavril Xenofontovici, a.n. 1908, originar din s. Erjovo, r-nul Rîbniţa, RSSM. 
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Prin sentinţa tribunalului militar al trupelor MAI ale RSSM din 27 octombrie 1948 a fost condamnat în 
baza art. 1 din Decretul Prezidiului Sovietului suprem al URSS din 19 aprilie 1943 la 25 ani privaţiune 
de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
A participat la împuşcarea a 2 persoane de naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 5849 (126 file) 
Rusanovschi Victor Calistratovici, a.n. 1917, originar şi fost locuitor al s. Ruseni, r-nul Ocniţa, RSSM. 
Prin sentinţa tribunalului militar al trupelor MAI ale RSSM din 20 iunie 1949 a fost condamnat în baza 
art. 2 din decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la 20 ani muncă silnică, cu 
interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani.  
A maltratat o familie de evrei şi le-a însuşit averea. 
 
 Dosar nr. 18143 (I vol. – 631 file) 
 (II vol. – 430file) 
Cosciuc Alexei Nicoşaevici a.n. 1912, originar din s. Dumbrăviţa, r-nul Chişcăreni, RSSM, locuitor al s. 
Corneşti. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI ale RSSM din 12 februarie 1947, a fost condamnat în 
baza art. 2 din Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la 15 ani muncă silnică, 
cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
 
Ioniţov Fiodor Gheorghievici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Dumbrăviţa, r-nul Chişcăreni, 
RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI ale RSSM din 12 februarie 1947 a fost condamnat în 
baza art. 2 din decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la 15 ani de muncă 
silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
 
Boleac Alexandr Ivanovici, a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Dumbrăviţa, r-nul Chişcăreni, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI ale RSSM din 12 februarie 1947, a fost condamnat în 
baza art. 54-1 „a” al CP RSS Ucrainene la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
Au participat la maltratarea şi nimicirea evreilor, la jefuirea şi incendierea caselor acestora. 
 
Dosarul nr. 20867 (192 file) 
Caisîh Stepan Ivanovici, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al s. Dumbrăviţa, r-nul Chişcăreni,  RSSM. 
Bodrug Vasilii Ivanovici, a.n. 1914, locuitor al s. Dumbrăviţa, r-nul Chişcăreni, RSSM. 
Popa Gheorghii Fiodorovici, a.n. 1898 , originar şi fost locuitor al s. Dumbrăviţa, r-nul Chişcăreni, 
RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al organelor  NKVD ale RSSM din 30 august 1944 au fost condamnaţi 
în baza art.1 din Decretul Prezidiului sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la pedeapsă capitală. 
Caraman Filip Constantinovici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Dumbrăviţa, r-nul Cişcăreni, 
RSSM. 
A fost condamnat în baza art. 2 din Decretul Prezidiului Sovietului suprem al URSS din 19.04.1943 la 
15 ani munca silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
Au săvîrşit atrocităţi asupra unei comune în care locuiau cetăţeni de origine evreiască. 
 
Dosar nr. 20875 (258 file) 
Zubco Alexei Carpovici , a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Cerlina, r-nul Vertiujeni, RSSM. 
Zubco Trofim Ivanovici, a.n. 1909, originar şi fost locuitor al s. Cerlina, r-nul Vertiujeni, RSSM. 
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Glijin Trofim Ivanovici,  a.n. 1909, originar şi fost locuitor al s. Cerlina, r-nul Vertiujeni, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Districtului militar al organelor NKVD al RSSM din 23 martie 1945 
au fost condamnaţi în baza art. 1 din Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la 
15 ani muncă silnic, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
Au participat a exterminarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască din localitate, au însuşit bunurile 
evreilor împuşcaţi. 
 
Dosar nr. 24591 (123 file) 
Bejan Condratii Haralampovici, a.n. 1901, originar din s.Mocroe, r-nul Rîbniţa, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD, RSSM din 12 august 1944, a fost condamnat în 
baza art. 1 din Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la pedeapsă capitală. 
Fiind poliţist, în perioada 1941 – 1944, a participat la genocidul populaţiei evreieşti. 
 
Dosar nr. 28305 (153 file) 
Caraman Vasilii Grigorievici, a.n. 1918, originar şi fost locuitor al s. Teleneşti, r-nul Teleneşti, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD ale RSSM din 21 decembrie 1944 a fost condamnat 
în baza art. 54-1 „a” al CP al RSS Ucrainene la pedeapsă capitală. 
A participat în iulie 1941 la arestarea şi împuşcarea a 150-160 cetăţeni de origine evreiască, locuitori 
ai s. Teleneşti. 
 
Dosar nr. 28581 (530 file) 
Raşcovschi Piotr Efimovici, a.n. 1887, originar şi fost locuitor al s. Bravicea, r-nul Bravicea, RSSM. 
Muntean Feodosii Simionovici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor la s. Bravicea, r-nul Bravicea, RSSM. 
  Colun Danil Vasilievici, a.n. 1899, originar şi fost locuitor al s. Bravicea, r-nul Bravicea, RSSM. 
  Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 18 martie 1945 au fost     condamnaţi 
în baza art. 54-1 „a” CP RSS Ucrainene la pedeapsă capitală.  
Raşcovschi Ivan Petrovici, a.n. 1892, originar şi fost locuitor al s. Bravicea, r-nul Bravicea, RSSM  
, locuitor al or. Bălţi, Au fost condamnaţi în baza art. 54-1 „a” al CP al RSS Ucrainene la 20 ani muncă 
silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
Harea Haralampii Ivanovici, a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Bravicea, r-nul Bravicea, RSS  
Barba Iacov Gavrilovici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Bravicea, r-nul Bravicea, RSSM 
Au fost condamnaţi în baza art. 54-1”a” al CP al RSS Ucrainene la 15 ani de muncă silnică, cu 
interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
Au fost declaraţi vinovaţi de faptul că au participat la arestarea, escortarea şi omorurile în masă a 
cetăţenilor de origine evreiască. Au jefuit şi însuşit averea evreilor. 
 
Dosar nr. 28584 (168 file)  
 Moldovan Piotr Gheorghievici, a.n. 1920, originar din s. Glodeni, r-nul Glodeni, RSSM, fost locuitor al 
s. Curea, r-nul Chişcăreni, RSSM. 
 Jivilco Nicolai Chirilovici, a.n. 1914, originar şi fost locuitor al or. Bălţi, RSSM 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 11 octombrie 1944 au fost condamnaţi 
în baza art. 54-1 „a” al CP al RSS Ucrainene la pedeapsă capitală.  
Savciuc Ivan Leontievici, a.n. 1888, originar din Bucovina de Nord, s. KociurivoRSSM. 
A fost condamnat în baza art. 2 din decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la 
20 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
Au fost recunoscuţi vinovaţi de faptul că au participat activ la căutarea , depistarea şi exterminarea 
cetăţenilor de origine evreiască. 
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Dosarul nr.19715 (137 file) 
Brinker Alois Iohan, a.n. 1906, originar din Germania, neamţ, militar al armatei germane. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI al regiunii Kiev din 20 iulie 1948, a fost condamnat în 
baza art. 1 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943, la 25 ani privaţiune 
de libertate. A luat parte la nimicirea prizonierilor  sovietici în lagărul de lîngă or. Darniţa, reg. Kiev, 
inclusiv şi a evreilor. 
 
Dosarul nr. 19284 
Vol. I (271 file) 
Vol. II (495 file) 
Meleşanu Dumitru Grigore, a.n. 1907, originar şi locuitor al s. Teleneşti, r-nul Teleneşti, moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MGB al RSSM din 24 iulie 1952 a fost condamnat în baza 
art. 54-1 „a” al CP al RSSU la 25 ani privaţiune de libertate  cu interdicţie în drepturi pe termen de 5 
ani. 
A luat parte la genocidul cetăţenilor de naţionalitate evreiască, săvîrşit de trupele germane în anul 
1941. 
 
Dosarul nr. 19108 (147 file) 
Chistruga Parfenie Pavel, a.n. 1909, originar şi locuitor al s. Cepeleuţi, r-nul Briceni, moldovean. 
Condamnat prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 24 august 1946, în baza 
art. 54-1 „a” al CP al RSSU şi în conformitate cu Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 
aprilie 1943 la 15 ani muncă silnică cu interdicţie în drepturi pe termen de 5 ani. A luat parte la 
genocidul evreilor săvîrşit de trupele germano-române în anul 1941 în s. Cepeleuţi, r-nul Briceni. 
 
Dosarul nr. 19388 (252 file) 
Andronaţii Terente Sergiu, a.n. 1894 originar din s. Doroţcaia, r-nul Grigoriopol, moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MGB al RSSM din 18 martie 1953, a fost condamnat în 
baza art. 54-1 „a” al CP al RSSU la 25 ani privaţiune de libertate cu interdicţie în drepturi pe un 
termen de 5 ani. A participat la genocidul evreilor. 
 
Dosarul nr. 19037 
Vol. 1 (407 file) 
Vol. 2 (290 file) 
Vol. 3 (332 file) 
Verenciuc Gavril Vladimir, a.n. 1911, originar şi locuitor al s. Rotunda, r-nul Edineţ, moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MGB al RSSM din 16 noiembrie 1951, a fost condamnat 
în baza art. 54-1 „a” al CP al RSSU la 25 ani privaţiune de libertate cu interdicţiei în drepturi  pe 
termen de 5 ani. 
A fost declarat vinovat pentru faptul că în primele zile ale lunii iulie 1941, din iniţiativă proprie, a luat 
parte la împuşcarea a 10 cetăţeni de origine evreiască din satul Cepeleuţi. 
 
Dosarul nr. 19555 (287 file) 
Miron Calistrat Ion, a.n. 1899, originar din s. Rotunda, r-nul Edineţ, locuitor al judeţului Odesa, 
moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MGB al RSSM din 31 ianuarie 1953 a fost condamnat în 
baza art. 54-1 „a” al CP al RSSU la 25 ani privaţiune de libertate cu interdicţie în drepturi pe un 
termen de 5 ani. A participat benevol la împuşcarea evreilor 
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Dosarul nr. 19341 
Vol. I (282 file) 
Vol. II (276 file) 
Ciobanu Vladimir Axente, a.n. 1889, originar şi locuitor al s. Jeleboc, r-nul Orhei, moldovean. 
Ştirbu Matvei Gheorghe, a.n. 1915, originar şi locuitor al s. Jeleboc, r-nul Orhei, moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MGB al RSSM din 09 august 1952 au fost condamnaţi în 
baza art. 54-1 „a” al CP al RSSU la 25 ani privaţiune de libertate, fiecare cu interdicţie în drepturi pe 5 
ani. 
Au fost declaraţi întemeiat complici la genocidul populaţiei evreieşti. 
 
 
Dosarul nr. 18545 (149 file) 
Melcu Ion Ion, a.n.1916, originar şi locuitor al s. Bobuleşti, jud. Botoşani, Româna, român. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI al RSSM din 20 noiembrie 1947, a fost condamnat în 
baza art.1 Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la 25 ani privaţiune de 
libertate. 
Cojuhari Ilie Dumitru, a.n. 1921 originar şi locuitor al s. Româneşti, jud. Botoşani, român. 
A fost condamnat în baza art.54-6 al CP al RSSU la 20 ani privaţiune de libertate. 
Au participat la exterminarea a 720 cetăţeni de naţionalitate evreiască. 
 
Dosarul nr. 18137 (49 file) 
Eoniţ Nicolae Ion, a.n. 1909, originar din s. Lunga, r-nul Floreşti, locuitor al s. Mărculeşti, r-nul 
Floreşti. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al forţelor armate aeriene nr.5 din 14 mai 1944, a fost condamnat în 
baza art. 58-1 „a” al CP al RSFSR la pedeapsa capitală. 
A fost recunoscut vinovat pentru faptul că, în iulie 1941, a împuşcat o familie din 6 persoane de 
naţionalitate evreiască. 
 
Dosarul nr. 18530 (99 file) 
Cebotari Ion Vasile, a.n. 1912, originar şi locuitor al or. Făleşti, moldovean. 
Prin sentinţa  Tribunalului militar al trupelor MAI al RSSM din 26 aprilie 1946, a fost condamnat în 
baza art. 54-1 „a” al CP al RSSU la pedeapsă capitală. 
Prin decizia Colegiului militar al Judecătoriei Supreme a URSS din 25 iunie 1946, în conformitate cu 
Decretul prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943, măsura precedentă de pedeapsă a 
fost înlocuită cu 20 ani de muncă silnică. 
Fiind şeful pazei în lagărul de concentrare a maltratare şi a violat femei de naţionalitate evreiască. 
 
Dosarul nr. 18441 (260 file) 
Istratii Pavel Anastas, a.n. 1921, originar şi locuitor al s. Racoveţ, r-nul Soroca, moldovean. 
Istratii Moisei Anastas, a.n. 1913, originar şi locuitor al s. Racoveţ, r-nul Soroca, moldovean. 
Au fost condamnaţi în baza art. art. 54-1 „a” şi 54-10, p.2 al CP al RSSU la 10 ani privaţiune de 
libertate fiecare, cu interdicţie în drepturi pe termen de 5 ani. Au fost învinuiţi că au participat la 
arestarea, maltratarea cetăţenilor de origine evreiască şi au însuşit averea acestora. 
 
Dosarul nr. 18224 (134 file) 
Cebotari Nichita Leonid, a.n. 1909, originar şi locuitor din s. Sănătăuca, 
r-nul Vertiujeni, moldovean. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar Odesa din 31 octombrie 1946, a fost condamnat în baza art. 54-1 
„b” al CP al RSSU la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. A 
participat benevol la genocidul desfăşurat de autorităţile germano-române împotriva evreilor din 
localitate. 
Dosarul nr. 18363 (146 file) 
Svarcevschi Mina Mihail, a.n. 1909, originar şi locuitor al s. Hlinaia, r-nul Edineţ, moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI din 16 august 1947, a fost condamnat în baza art. 
54-1”a” al CP al RSSU la 25 ani privaţiune de libertate cu interdicţie în drepturi pe termen de 5 ani. 
A fost declarat vinovat pentru faptul că în iulie 1941 a luat parte la genocidul evreilor săvîrşit de 
trupele germano-române în s. Hlinaia, r-nul Edineţ. 
 
 
Dosarul nr. 18397 (210 file) 
Ciubaciuc Nichita Dmitrii, a.n. 1899, originar şi locuitor al s. Tomai, r-nul Leova, moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI ale RSSM din 24 mai 1947, în baza art. 54-1”a” al CP 
al RSSU şi art. 2 din Decretul Prezidiului Sovietului Suprem din 19.04.1943, a fost condamnat la 15 ani 
de muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. A participat la maltratarea evreilor. 

 
Dosarul nr. 156 
Dediu Moisei  Tudor (Fiodor), a.n. 1900. originar şi fost locuitor al s. Teleşeva, r-nul Orhei, 
moldovean. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 12 octombrie1946 a fost condamnat la 10 ani 
privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
În iulie 1941 a săvîrşit un atac armat asupra cetăţenilor de origine evreiască, care se evacuau din s. 
Teleşova, r-nul Orhei şi a însuşit averea acestora. 
 
Dosarul nr.2154 
Rusanovschi Vasile Tudor, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al s. Ruseni, r-nul Ocniţa, moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar  al NKVD al RSSM din 19 septembrie 1945, a fost condamnat în baza 
art. 54-1 „a” al CP al RSSU, cu aplicarea art. 2 al decretului Prezidiului Sovietului Suprem din 
19.04.1943 la 20 ani de muncă silnică cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. A participat la 
maltratarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască. 
 
Dosarul nr. 2910 
Mustaţă - Bodoliuc Gheorghe Tudor (Fiodor), a.n. 1913, originar şi domiciliat în s. Pepeni, r-nul 
Sîngerei, moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 21 aprilie 1945, a fost condamnat în baza 
art. 54-1 „a” al CP al RSSU, cu aplicarea art. 2 din decretul Prezidiului Sovietului suprem al URSS din 
19 aprilie 1943 la 20 ani de muncă silnică la ocnă cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. În 
iulie 1941 a luat parte la împuşcarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască. 
 
Dosarul nr. 2922 
Derevenciuc Ştefan Vasile, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al or. Edineţ. moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 23 mai 1945 a fost condamnat în baza 
art. 54-1 „a”  al CP al RSSU la pedeapsa capitală. Prin Hotărîrea Prezidiului Sovietului Suprem al URSS 
din 13 iulie 1945 i-a fost schimbată pedeapsa capitală cu 20 ani de muncă silnică la ocnă. 
În iulie 1941 a participat împreună cu soldaţii români la împuşcarea cetăţenilor de origine evreiască. 
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 Dosarul nr. 3081 
Cara Vasile Gheorghe, a.n. 1909, originar din or. Comrat. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 19 aprilie 1943 a fost condamnat în baza 
art. 54-1 „a” al CP RSSU la 20 ani de muncă silnică cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. A 
participat la maltratarea a 40 cetăţeni de origine evreiască. 
 
Dosarul nr. 3646 
Popa Trofim Gheorghe, a.n. 1897, originar din s. Gherman-Dumeni, r-nul Sculeni, moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 20 iunie 1945 a fost condamnat în baza 
art. 54-1 „a” al CP al RSSU la 20 ani de muncă silnică cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
În 1941 a participat la împuşcarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască în s. Gherman - Dumeni, r-
nul Sculeni. 
 
Dosarul nr. 3756 
Plugari Sava Ananii, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al or. Rîbniţa, moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 20 iulie 1944 a fost condamnat în baza 
art. 2 al Decretului prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la 15 ani muncă silnică cu 
interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
A luat parte la exterminarea evreilor în or. Rîbniţa. 
 
Dosarul nr.28324 
Mogîldea Andrei Vladimir, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Hirişeni, r-nul Teleneşti, 
moldovean. 
Mogîldea Constantin Dumitru, a.n. 1908, originar şi locuitor al s. Hirişeni, r-nul Teleneşti, moldovean. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 28 aprilie 1945 au fost condamnaţi în 
baza art. 54-1 ”a” al CP al RSSU la pedeapsă capitală. 
Au fost declaraţi vinovaţi de faptul că în iulie 1941 au participat activ la genocidul cetăţenilor de 
naţionalitate evreiască din s. Hirişeni. 
 
Dosarul nr. 5681 
Mîrza Petru Gheorghe, a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Lăpuşna, r-nul Hînceşti, moldovean. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 30 decembrie 1944 a fost condamnat 
în baza art. 1 al Decretului Prezidiului suprem al URSS din 19.04.1943 la pedeapsa capitală. 
A luat parte la arestarea şi împuşcarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască. 

 
Dosarul nr. 5673 
Antones Mihai Ion, a.n. 1914, originar şi fost locuitor al or. Edineţ, judeţul Bălţi, moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 22 august 1946 a fost condamnat în 
baza art. 54-1 „a” al CP al RSSU la pedeapsă capitală. 
Personal a arestat şi împuşcat 2 cetăţeni evrei, locuitori ai s. Parcovo. 
 
Dosarul nr. 3153 
Gurduiala Afanasii Nicolae, a.n. 1900, originar din s. Starîe Tomeşti, r-nul Bolotino, jud. Bălţi, 
moldovean, membru al partidului cuziştilor. 
Ceclu Mihai Dumitru, a.n. 1917, originar din s. Starî Tomeşti, r-nul Bolotino, judeţul Bălţi, moldovean. 
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Prin sentinţa Judecătoriei judeţului Bălţi din 7-8 aprilie 1941, Gurduială A.N. a fost condamnat la 10 
privaţiune de libertate, în baza art. 54-4 şi 54-10, p.I al CP al RSSU. Ceclu a fost condamnat în baza 
art. 54-10 p.I al CP al RSSU la 8 ani privaţiune de libertate. 
 
Dosar nr. 28889 
Derevenciuc Vasile Petru, a.n. 1906, originar și a fost locuitor al s. Zăbriceni, r-l Bratuşeni, RSSM, 
mold. 
Guriev Parfirii Ion, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Zăbriceni, r-l Bratuşeni, RSSM, mold. 
Gherghelegiu Vasile Ion, a.n. 1900, originar și a fost locuitor al s. Zăbriceni, r-l Bratuşeni, RSSM, mold. 
Gherghelegiu Dmitrii Ion, a.n. 1904, originar și a fost locuitor al s. Zăbriceni, r-l Bratuşeni, RSSM, 
mold. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al u/m 47784, anul 1945, Derevenciuc V. P. a fost condamnat în baza 
art. art. 54-1”a” p. II şi 54-11 CP RSS Ucraina, precum şi art. 2 din Decretul Prezidiului Sovietului 
Suprem din 19.04.1943 la pedeapsă capitală. 
Guriev P.I., Gherghelegiu V.I., Gherghelegiu D.I. au fost condamnaţi în baza art. 54-10, p. II, 54-11 CP 
RSSU şi art. 2 din Decretul Prezidiului Sovietului Suprem din 19.04.1943 la 20 ani privaţiune de 
libertate (muncă silnică). 
Toţi au fost membrii ai partidului cuzist. Au colaborat cu autorităţile de ocupaţie şi au participat la 
arestarea şi maltratarea evreilor. 
 
Dosar nr. 3080 
Maier Hristian Carl, a.n. 1913, originar din s. Colosovo, r-l Grigoriopol, fost locuitor al s. Borovscoe, 
regiunea Permi, Rusia, german. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI RSSM din 27 iunie 1947 a fost condamnat în baza art. art. 54-
1”a” CP RSSM la 25 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
A fost recunoscut vinovat pentru faptul, că in august 1941 benevol s-a înrolat în detaşamentul de 
represii al armatei germane. A participat la arestarea unei familii de evrei, care ulterior au fost 
împuşcaţi. 
 
Dosar nr. 17799 
Ciurciuc Andrei Gheorghe, a.n. 1919, originar al s. Gorjeşti, r-l Bujor, RSSM, mold. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al garnizoanei Chişinău din 19 iulie 1954 a fost condamnat în baza 
art. 54 – 8 cu sancţiunea art. 54 – 2 RSSU la pedeapsa capitală. 
Antocica Ion Nicolae, a.n. 1912, originar al s. Ceadîr, r-l Leova, RSSM, mold. a fost condamnat la 10 
ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
Au fost declaraţi vinovaţi în tentativă de terorism. Au aruncat o grenadă în casa unui evrei, activist al 
sovietului sătesc. 
 
Dosar nr. 20855 
1. Ţurcan Danil Petru, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sîngerei, RSSM, mold. 
2. Manoilo Anton Ion, a.n. 1916, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sîngerei, RSSM, mold. 
3. Manoilo Vasile Leonte, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sîngerei, RSSM, mold. 
4. Doroban Grigore Iacob, a.n. 1916, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sîngerei, RSSM, mold. 
5. Ţentilo Vasile David, a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sîngerei, RSSM, mold. 
6. Locoman Ilarion Iacob, , a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sîngerei, RSSM, 
mold. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM au fost condamnaţi în baza art. 1 din 
Decretul Prezidiului Sovietului Suprem URSS din 19.04.1943 la pedeapsă capitală. 
 
1. Morari Ion Semion, a.n. 1896, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sîngerei, RSSM, mold, a 
fost condamnat şa 20 ani muncă silnică. 
2. Ţurcan Iacob Petru, a.n. 1891, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sîngerei, RSSM, mold, a 
decedat în detenţie. 
3. Ursu Alexei Efim, a.n. 1916, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sîngerei, RSSM, mold, a fost 
condamnat şa 15 ani muncă silnică. 
4. Ursu Ion Nicolae, a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sîngerei, RSSM, mold, a fost 
condamnat şa 15 ani muncă silnică. 
5. Ţurcan Gheorghe Petru, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sîngerei, RSSM, 
mold, a fost condamnat şa 15 ani muncă silnică. 
6. Miron Gheorghe Fiodor, a.n. 1921, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sîngerei, RSSM, 
mold, a fost condamnat şa 15 ani muncă silnică. 
7. Spanachi Gheorghe Ion, a.n. 1873, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sîngerei, RSSM, 
mold, a fost condamnat şa 15 ani muncă silnică. 
8. Vivsic Nicolae Alexandru, a.n. 1905, originar şi fost locuitor al s. Bălăşeşti, r-l Sîngerei, RSSM, 
mold, a fost condamnat şa 15 ani muncă silnică. 
9. Ghimpu Gheorghe Andrei, a.n. 1898, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sîngerei, RSSM, 
mold, a fost condamnat şa 15 ani muncă silnică. 
10. Gutan Nicolae Gheorghe, a.n. 1921, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sîngerei, RSSM, 
mold, a fost condamnat şa 15 ani muncă silnică. 
11. Brega Ion Gheorghe, a.n. 1901, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sîngerei, RSSM, mold, a 
fost condamnat şa 15 ani muncă silnică. 
12. Jigheu Ion mihai, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sîngerei, RSSM, mold, a fost 
condamnat şa 15 ani muncă silnică. 
13. Nepomnici Sidor Mihai, a.n. 1920, originar din s. Ştefăneşti, r-l Cotiugeni, fost locuitor al s. 
Pepeni, r-l Sîngerei, RSSM, mold, a fost condamnat şa 15 ani muncă silnică. 
14. Porcereanu Gherghe Ion, , a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sîngerei, RSSM, 
mold, a fost condamnat şa 15 ani muncă silnică. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM au fost condamnaţi în baza art. 2 din 
Decretul Prezidiului Sovietului Suprem URSS din 19.04.1943. 
Au participat la exterminarea populaţiei de origine evreiască în al s. Pepeni, r-l Sîngerei, RSSM. 
 
1-18 Dosarul nr.703 (18 volume) 
Conţine materiale documentare a Comisiei extraordinare, create în anul 1944 pentru cercetarea 
crimelor de război, săvîrşite de către autorităţile germano - române pe teritoriul RSSM în cel de al 
doilea război mondial, precum şi aprecierea pagubelor materiale. 
Vol. 1, 2 – materiale de anchetă şi investigaţii operative în privinţa generalului armatei germane 
Devit-Krebs Stanislav Ioganes, comandantul or. Chişinău în perioada mai 1944 – august 1944. 
Vol. 3 – materiale de anchetă şi investigaţii operative în privinţa generalului armatei germane Klic 
Gainţ – Gans. 
Vol. 4 – materiale de anchetă şi investigaţii operative în privinţa generalului armatei române Marinoi 
Djustin Grigore. Exterminarea cetăţenilor de origine evreiască în s. Corceşti, regiunea Cernăuţi şi s. 
Seseni, raionul Bravicea. 
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Vol. 5 – materiale de anchetă şi investigaţii operative în privinţa locotenentului armatei germane 
Gaiseligardt Vilighelim Valentin. 
Vol. 6, 7, 8, 9, 10, 11 – materiale de anchetă şi investigaţii operative în privinţa ofiţerilor armatei 
române: 
- Butnaru Aurel Aurel, 
- Şontea Răducan Dumitru, 
- Demetrian Ion Iordan, 
- Jurea Ion Nicolae, 
- Şuvar Petru Gheorghe, 
- Marinoi Vasile Constantin. 
 
Vol. 12 – procese-verbale privind pagubele materiale şi atrocităţile comise de către armata germano-
română vizavi de populaţia paşnică de pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în or. Chişinău. 
Materiale de interogare a martorilor. 
Vol. 13 - duplicat al vol.12. 
Vol. 14 – acte ale Comisiei extraordinare privind atrocităţile comise în or. Dubăsari, or. Tiraspol, or. 
Călăraşi. 
Vol. 15 – lista criminalilor de război. 
Vol. 16 – darea de seamă a Comisiei extraordinare privind cercetarea crimelor de război. 
Vol. 17 – materiale documentare privind exterminarea a peste 6000 cetăţeni de etnie evreiască în or. 
Dubăsari. 
Vol. 18 – materiale de anchetă şi investigaţii operative în privinţa lui Max Dreksel şi Waliter Kerer, 
obţinute de către Secţia de anchetă a Comitetului Securităţii de Stat al RSSM. 
 
19 Dosarul nr. 21221 (108 file) 
Gheorghiţa Vasile Efim a fost condamnat în baza art. 54 „a” CP al RSSU la 15 ani de muncă silnică cu 
interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani pentru faptul că, lucrînd supraveghetor (22.09.1942 - 
15.09.1943) a supus maltratării cetăţenii de naţionalitate evreiască aflaţi în detenţie. 
 
20 Dosarul nr. 14939 (2 volume) 
Vol. 1 – 362 file 
Vol. 2 – 465 file 
Cordun Semion Ştefan, a.n. 1918, originar şi locuitor al satului Mărculeşti, raionul Floreşti, cuzist. Prin 
sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 2-3 martie 1951 a fost condamnat în baza 
art., art. 54 – 1 „a”, 54 - 10 alin. 1, 54 - 11 CP al Ucrainei la 25 ani privaţiune de libertate, fiind învinuit 
că în timpul regimului Regatulu Român se ocupa cu agitaţie antisovietică, în anul 1941 a împuşcat o 
femeie de naţionalitate evreiască. 
 
21 Dosarul nr. 18143 (2 volume) 
Vol. 1 (419 file) 
Vol. 2 (933 file) 
Coşciuc Alexei Nicolae, Ioniţov Tudor Gheorghe, Alcazii Vladimir Tudor, Boleac Alexandru Ion au 
fost condamnaţi de către Tribunalul militar al trupelor MAI al RSSM în anul 1947, în baza art. 2 al 
Decretului Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 pentru participare la 
exterminarea evreilor în s. Valea lui Vlad, raionul Chişcăreni al RSSM. 
 
22 Dosar nr. 15960 (224 file) 
Carpanov Ştefan Iliici, a.n. 1915, originar şi fost locuitor al s. Seseni, r-nul Orhei; 
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Nazaria Mihail Ivanovici, a.n. 1891, originar şi fost locuitor al s. Seseni, r-nul Orhei; 
Balaban Ivan Mihailovici, a.n. 1913, originar s. Viprovo, r-nul Orhei, fost locuitor al s. Seseni, r-nul 
Orhei; 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 27 iunie 1945, au fost condamnaţi în 
baza art. 54-1 „a” CP al RSSU la 15 ani de muncă silnică, cu interdicţie în drepturi pe 5 ani. Au 
participat în iulie 1941 la exterminarea evreilor în s. Seseni, l-nul Orhei. 
 
23 Dosar nr. 17809 (85 file) 
Golovaciov Evghenii Tihonovici, a.n. 1907, originar din s. Şirkovo, regiunea Kursc, rus. Prin sentinţa 
Tribunalului militar al trupelor MAI al RSSM din aprilie 1946 a fost condamnat în baza art. 54-1 „a” CP 
al RSSU la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţie în drepturi pe termen de 5 ani. În vara anului 
1941 a participat în Rîbniţa la genocidul cetăţenilor de origine ebraică. 
 
24 Dosar nr. 1275 (70 file) 
Sapojnic Anufrii Fiodor, originar şi fost locuitor al or. Camenca, moldovean. Prin sentinţa Tribunalului 
militar al trupelor NKVD al RSSM din 02.02.1945 a fost condamnat în baza art. 2 al Prezidiului 
Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe termen 
de 5 ani. A participat la exterminarea evreilor. 
 
25 Dosar nr. 1276 (85 file) 
Sapojnic Timofei Mihailovici, a.n. 1919, originar din s. Otaci, judeţul Soroca, ucrainean. Prin sentinţa 
Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 29 ianuarie 1945 a fost condamnat în baza art. 54-1 
„a” CP al RSSU la pedeapsă capitală. A participat benevol la exterminarea populaţiei de origine 
evreiască. 
 
26 Dosar nr. 16854 (68 file) 
Muroşanu Iacob Iacob, a.n. 1914, originar din s. Turda, România. Prin sentinţa Tribunalului militar al 
trupelor MAI al RSSM din 26.04.1945 a fost condamnat în baza art. 2 al Decretului Prezidiului 
Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la pedeapsă capitală. Fiind ostaş al armatei române, în 
componenţa trupelor de jandarmi, în august 1941 a participat la arestarea şi împuşcarea a 4 evrei, 
locuitori ai s. Ciocîlteni. 
 
27 Dosar nr. 1381 (207 file) 
Ialovschi Grigore Efim, a.n. 1920, originar şi domiciliat în or. Edineţ. Prin sentinţa Tribunalului militar 
al trupelor NKVD RSSM din 21.02.1945 a fost condamnat în baza art. 54-1 „a” al CP al  RSSM cu 
aplicarea Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la 20 de muncă silnică la 
ocnă, cu interdicţii în drepturi politice pe un termen de 5 ani. A participat la pogromurile populaţiei 
evreieşti, în timpul ocupaţiei temporare a localităţii Edineţ. 
 
28 Dosar nr. 1384 (74 file) 
Ungureanu Vasile Pavel, a.n. 1901, originar şi domiciliat în s. Grimăncăuţi, r-nul Briceni. Prin sentinţa 
Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 06.04.1945 a fost condamnat în baza art. 54-1 „a” CP 
al RSSU la pedeapsă capitală. A participat benevol la împuşcarea evreilor. 
 
29 Dosar nr. 1438 (130 file) 
Lacovei Ion Gheorghe, a.n. 1884, originar din s. Iordăneşti, r-nul Hluboaca, regiunea Cernăuţi, 
domiciliat în s. Cepeleuţi, r-nul Briceni, român. Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI al 
RSSM din 27.03.1947, în baza art. 54-1 ”a” al CP al RSSU, cu aplicarea Decretului Prezidiului Sovietului 
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Suprem al URSS din 19.04.1943. a fost condamnat la 15 ani muncă silnică la ocnă cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani. A participat benevol la împuşcarea evreilor. 
 
30 Dosar nr. 2312 (136 file) 
Ungurean Constantin Iliici, a.n. 1912, originar şi locuitor al s. Pauleşti, r-nul Călăraşi. Prin sentinţa 
Tribunalului militar al trupelor NKVD MSSR din 18.05.1946 a fost condamnat în baza art. 54-1 ”a” CP 
al RSSU la muncă silnică pe un termen de 20 ani. A participat la genocidul desfăşurat  de autorităţile 
ocupante. 
 
 
 
31 Dosar nr. 4528 (141 file) 
Pobujanschii Ilie Ion, a.n. 1898, originar şi locuitor al or. Edineţ, rus. Prin sentinţa Tribunalului militar 
al trupelor NKVD al RSSM din 29.11.1945 a fost condamnat în baza art. 54-1 ”a” al CP al RSSU la 20 
ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. A participat la maltratarea cetăţenilor 
de origine evreiască din or. Edineţ. 
 
32 Dosar nr. 4530 (318 file) 
Botezato Gheorghe Constantin, a.n. 1919, originar şi fost locuitor al s. Chipeşca, r-nul Răspopeni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI al RSSM din 30.06.1947 a fost condamnat în baza 
art. 54-1 ”a” şi 78 p. 2 CP al RSSU la 20 ani muncă silnică. A ucis 3 evrei. 
 
33 Dosar nr. 5475 (263 file) 
Gîrbu Ion Constantin, a.n. 1921, originar şi fost locuitor al s. Coşcodeni, r-nul Chişcăreni; 
Pascari Mihail Ion, a.n. 1914, originar şi fost locuitor al s. Dumbroviţa, r-nul Chişcăreni; 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI al RSSM din 31 august 1948 au fost condamnaţi în 
baza art. 54 - 1 „a” al CP al URSS. 
Gîrbu Ion Constantin – 25 ani privaţiune de libertate; 
Pascari Mihail Ion – 10 ani privaţiune de libertate. 
Au participat la maltratarea cetăţenilor de origine ebraică. 
 
34 Dosar nr. 17763 (120 file) 
Mîţu Gheorghe Ion, a.n. 1921, originar al s. Corjova, r-nul Dubasari. Prin sentinţa Tribunalului militar 
al garnizoanei Chişinău din 16-18.02.1946, a fost condamnat în baza art. 54-1 „b”, 164 alin. 2, art.174, 
alin.3 al CP al RSSU cu aplicarea art. 2 din Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 
19.04.1943, la 15 ani muncă silnică. A participat la maltratarea evreilor în anul 1942. 
 
Arhipov Alexandru Ion, a.n. 1921, originar din Celeabinsk, rus. A fost condamnat în baza art.164 
alin.2, art. 174 alin.3 al CP al RSSU la 8 ani privaţiune de libertate. A participat la maltratarea evreilor. 
 
35 Dosar nr. 17663 (72 file) 
Condrea Andrei Petru, a.n. 1914, originar şi fost locuitor al s. Terebna, r-nul Edineţ. Prin sentinţa 
Tribunalului militar al trupelor MAI al RSSM din 31.01.1946, a fost condamnat în baza art. 54-1 „a” al 
CP al RSSU, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la 
15 ani muncă silnică cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. A participat la exterminarea 
evreilor din s. Terebna, r-nul Edineţ. 
 
36 Dosar nr. 17775 (98 file) 
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Popuşoi Ion Nazarie, a.n. 1916, originar şi fost locuitor al or. Dubăsari, ucrainean. Prin sentinţa 
garnizoanei Chişinău din 20.05.1946, a fost condamnat în baza art. 54-1 „a” al CP al RSSU cu aplicarea 
art.2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la 20 ani muncă silnică, cu 
interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. A participat la executarea a 4000 evrei în septembrie 1941. 
 
Dosar nr. 47  (214 file) 
Baraga - Capmoale  Ivan Fiodorovici, a.n. 1921, originar şi domiciliat în s. Dîngeni, r-nul Ocniţa, 
RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD, RSSM din 10 decembrie 1945 a fost condamnat 
conform art. 54-1 „a” al CP al RSS Ucrainene la 20 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi  pe un 
termen de 5 ani. 
A fost învinuit că în anii 1941-1944 a participat activ la nimicirea în masă, prin împuşcare, a familiilor 
evreieşti. 
 
Dosar nr. 1230 (109 file) 
Socoliuc Ivan Alexeevici, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al s. Sculeni, 
r-nul Ungheni, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM, în baza art. 2 din Decretul Prezidiului 
Sovietului Suprem al URSS di 19.04.1943 a fost condamnat la 18 iulie 1946 la 20 ani muncă silnică, cu 
interdicţii în drepturi, pe termen de 5 ani. 
A participat la împuşcarea a 12 cetăţeni de naţionalitate evreiască în s. Sculeni. 
 
Dosar nr. 1335 (81 file) 
Gîncota Serghei Ivanovici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Costeşti, r-nul Hînceşti, RSSM. 
Petrachi Ivan Stepanovici, a.n. 1901, originar şi fost locuitor al s. Costeşti, r-nul Hînceşti, RSSM. 
Prin sentinţa tribunalului militar al  NKVD RSSM din 04 aprilie 1945 au fost condamnaţi în baza art. 54 
-1 „a” al CP al RSS Ucrainene , cu aplicarea art.2 din Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS 
din 19.04.1943 la 20 ani de muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
Au participat în august 1941 la arestarea şi împuşcarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 3839 (97 file) 
Paraşciuc Fiodor Fiodorovici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Zăbriceni , r-nul Brătuşeni, jud. 
Bălţi, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 16.02.1946 a fost condamnat în baza art. 
54-1„a” al CP RSS Ucrainene, cu aplicarea art.2 din Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 
19.04.1943 la 20 ani de muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
A participat în iulie 1941 la exterminarea evreilor din s. Zăbriceni. 
 
Dosar nr. 3926 (236 file) 
Ivinschi Nicolai Efimovici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Gura Căinarului , r-nul Floreşti. 
Prin sentinţa tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 14.03 1949 a fost condamnat în 
temeiul art. 1 din Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 şi a Decretului 
Prezidiului Sovietului suprem al URSS din 26 mai 1947 la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţie 
în drepturi pe un termen de 5 ani. 
A participat la persecutarea şi împuşcarea evreilor. 
 
Dosar nr. 4451 (64 file) 
Buruian Alexandru Tudor, a.n. 1918, originar şi domiciliat în s. Cepeleuţi, r-nul Briceni, RSSM. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 27 iunie 1946 a fost condamnat în baza 
art. 54-1 „a” al CP al RSS Ucrainene la 10 ani de privaţiune de libertate, cu interdicţie în drepturi pe 
un termen de 5 ani. a participat la persecutarea şi executarea evreilor. A fost recunoscut complice al 
genocidului. 
 
 Dosar nr. 4477 (77 file) 
Cocieru Andrei Ivanovici, a.n. 1909, originar şi fost locuitor din s. Cobîlca, r-nul Bravicea, jud. Orhei, 
RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI al RSSM  din 29 mai 1947 a fost condamnat în baza 
art. 54 - 1 „a” al CP al RSS Ucrainene la 25 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
A fost recunoscut vinovat pentru faptul că în iulie 1941 a participat la exterminarea cetăţenilor de 
naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 5298 (182 file) 
Buza Piotr Afanasievici , a.n. 1896, originar din Hînceşti. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor de interne a RSSM din 19.05 1948 a fost condamnat în 
baza art. 54-1 „a” al CP al RSS Ucrainene şi, conform Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS 
din 26 mai 1947 „Privind anularea pedepsei cu moarte”, la 25 ani privaţiune de libertate  cu privare în 
drepturi pe termen de 5 ani. 
A fost recunoscut vinovat de faptul că în anul 1941 îndeplinind funcţia de adjunct al primarului, a 
participat la arestarea şi împuşcarea cetăţenilor de etnie evreiască. 
 
Dosar nr. 5301 (137 file) 
Ţurcan Zinovii Fiodorovici, a.n. 1917, originar şi fost locuitor al s. Rujniţa, r-nul Ocniţa, RSSM 
(membru al partidului cuzist). 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 25.06.1948, a fost condamnat în baza art. 
54-1”a” al CP al RSS Ucrainene la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen 
de 5 ani. 
A fost recunoscut complice al actelor de genocid, a sustras averea cetăţenilor de etnie evreiască, care 
au fost împuşcaţi. 
 
Dosar nr. 5360 (143file) 
Stan Serghei Lupovici, a.n. 1914 originar şi fost locuitor al s. Prajila, r-nul Floreşti, RSSM. 
Prin sentinţa tribunalului militar al trupelor de interne ale RSSM din 30.06 1948 a fost condamnat în 
baza art. 54-1”a” al CP al RSS Ucrainene la 25 ani privaţiune de libertate, cu privarea în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
A fost recunoscut vinovat de participarea nemijlocită la exterminarea în masă a evreilor în iulie 1941, 
în s. Prăjila, r-nul Floreşti. 
 
Dosar nr. 5369 (138 file) 
Gavaza Pavel Matveevici, a.n. 1909, originar şi fost locuitor al s. Prăjila, r-nul Floreşti, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI ale RSSM din 30 iunie 1948 a fost condamnat în baza 
art. 54-1”a” al CP al RSS Ucrainene la 25 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
A participat activ la maltratarea cetăţenilor de origine evreiască din s. Prăjila, r-nul Floreşti. 
 
Dosar nr. 5478 (115 file) 
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Buceaţchi Gavril Xenofontovici, a.n. 1908, originar din s. Erjovo, r-nul Rîbniţa, RSSM. 
Prin sentinţa tribunalului militar al trupelor MAI ale RSSM din 27 octombrie 1948 a fost condamnat în 
baza art. 1 din Decretul Prezidiului Sovietului suprem al URSS din 19 aprilie 1943 la 25 ani privaţiune 
de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
A participat la împuşcarea a 2 persoane de naţionalitate evreiască. 
 
 Dosar nr. 5849 (126 file) 
Rusanovschi Victor Calistratovici, a.n. 1917, originar şi fost locuitor al s. Ruseni, r-nul Ocniţa, RSSM. 
Prin sentinţa tribunalului militar al trupelor MAI ale RSSM din 20 iunie 1949 a fost condamnat în baza 
art. 2 din decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la 20 ani muncă silnică, cu 
interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
A maltratat o familie de evrei şi le-a însuşit averea. 
 
Dosar nr. 18143 (I vol. – 631 file) 
(II vol. – 430file) 
Cosciuc Alexei Nicoşaevici a.n. 1912, originar din s. Dumbrăviţa, r-nul Chişcăreni, RSSM, locuitor al s. 
Corneşti. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI ale RSSM din 12 februarie 1947, a fost condamnat în 
baza art. 2 din Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la 15 ani muncă silnică, 
cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
 
Ioniţov Fiodor Gheorghievici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Dumbrăviţa, r-nul Chişcăreni, 
RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI ale RSSM din 12 februarie 1947 a fost condamnat în 
baza art. 2 din decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la 15 ani de muncă 
silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
 
Boleac Alexandr Ivanovici, a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Dumbrăviţa, r-nul Chişcăreni, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI ale RSSM din 12 februarie 1947, a fost condamnat în 
baza art. 54-1 „a” al CP RSS Ucrainene la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
Au participat la maltratarea şi nimicirea evreilor, la jefuirea şi incendierea caselor acestora. 
 
Dosarul nr. 20867 (192 file) 
Caisîh Stepan Ivanovici, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al s. Dumbrăviţa, r-nul Chişcăreni, RSSM. 
Bodrug Vasilii Ivanovici, a.n. 1914, locuitor al s. Dumbrăviţa, r-nul Chişcăreni, RSSM. 
Popa Gheorghii Fiodorovici, a.n. 1898 , originar şi fost locuitor al s. Dumbrăviţa, r-nul Chişcăreni, 
RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al organelor  NKVD ale RSSM din 30 august 1944 au fost condamnaţi 
în baza art.1 din Decretul Prezidiului sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la pedeapsă capitală. 
 
Caraman Filip Constantinovici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Dumbrăviţa, r-nul Chişcăreni, 
RSSM. 
A fost condamnat în baza art. 2 din Decretul Prezidiului Sovietului suprem al URSS din 19.04.1943 la 
15 ani munca silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
Au săvîrşit atrocităţi asupra unei comune în care locuiau cetăţeni de origine evreiască. 
 
Dosar nr. 20875 (258 file) 
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Zubco Alexei Carpovici , a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Cerlina, r-nul Vertiujeni, RSSM. 
Zubco Trofim Ivanovici, a.n. 1909, originar şi fost locuitor al s. Cerlina, r-nul Vertiujeni, RSSM. 
Glijin Trofim Ivanovici,  a.n. 1909, originar şi fost locuitor al s. Cerlina, r-nul Vertiujeni, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Districtului militar al organelor NKVD al RSSM din 23 martie 1945 
au fost condamnaţi în baza art. 1 din Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la 
15 ani muncă silnic, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
Au participat a exterminarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască din localitate, au însuşit bunurile 
evreilor împuşcaţi. 
 
Dosar nr. 24591 (123 file) 
Bejan Condratii Haralampovici, a.n. 1901, originar din s.Mocroe, r-nul Rîbniţa, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD, RSSM din 12 august 1944, a fost condamnat în 
baza art. 1 din Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la pedeapsă capitală. 
Fiind poliţist, în perioada 1941 – 1944, a participat la genocidul populaţiei evreieşti. 
 
Dosar nr. 28305 (153 file) 
Caraman Vasilii Grigorievici, a.n. 1918, originar şi fost locuitor al s. Teleneşti, r-nul Teleneşti, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD ale RSSM din 21 decembrie 1944 a fost condamnat 
în baza art. 54-1 „a” al CP al RSS Ucrainene la pedeapsă capitală. 
A participat în iulie 1941 la arestarea şi împuşcarea a 150-160 cetăţeni de origine evreiască, locuitori 
ai s. Teleneşti. 
 
Dosar nr. 28581 (530 file) 
Raşcovschi Piotr Efimovici, a.n. 1887, originar şi fost locuitor al s. Bravicea, r-nul Bravicea, RSSM. 
Muntean Feodosii Simionovici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor la s. Bravicea, r-nul Bravicea, RSSM. 
Colun Danil Vasilievici, a.n. 1899, originar şi fost locuitor al s. Bravicea, r-nul Bravicea, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 18 martie 1945 au fost condamnaţi în 
baza art. 54-1 „a” CP RSS Ucrainene la pedeapsă capitală. 
Raşcovschi Ivan Petrovici, a.n. 1892, originar şi fost locuitor al s. Bravicea, r-nul Bravicea, RSSM. 
Au fost condamnaţi în baza art. 54-1 „a” al CP al RSS Ucrainene la 20 ani muncă silnică, cu interdicţii 
în drepturi pe un termen de 5 ani. 
Harea Haralampii Ivanovici, a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Bravicea, r-nul Bravicea, RSSM. 
Barba Iacov Gavrilovici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Bravicea, r-nul Bravicea, RSSM. 
Au fost condamnaţi în baza art. 54-1”a” al CP al RSS Ucrainene la 15 ani de muncă silnică, cu 
interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
Au fost declaraţi vinovaţi de faptul că au participat la arestarea, escortarea şi omorurile în masă a 
cetăţenilor de origine evreiască. Au jefuit şi însuşit averea evreilor. 
 
Dosar nr. 28584 (168 file) 
Moldovan Piotr Gheorghievici, a.n. 1920, originar din s. Glodeni, r-nul Glodeni, RSSM, fost locuitor al 
s. Curea, r-nul Chişcăreni, RSSM. 
Jivilco Nicolai Chirilovici, a.n. 1914, originar şi fost locuitor al or. Bălţi, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 11 octombrie 1944 au fost condamnaţi 
în baza art. 54-1 „a” al CP al RSS Ucrainene la pedeapsă capitală. 
Savciuc Ivan Leontievici, a.n. 1888, originar din Bucovina de Nord, s. Kociurivo, locuitor al or. Bălţi, 
RSSM. 
A fost condamnat în baza art. 2 din decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la 
20 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
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Au fost recunoscuţi vinovaţi de faptul că au participat activ la căutarea , depistarea şi exterminarea 
cetăţenilor de origine evreiască. 
 
Dosar nr. 20849 (2 volume) 
I vol. – 576 file; 
II vol. – 263 file. 
Gheorghiţa Gheorghe Fiodor, a.n. 1912, originar din s. Dumbroviţa, r-l Chişcăreni, fost locuitor al s. 
Mîndreşti, r-l Sîngerei, RSSM; 
Mahu Timofei Dumitru, a.n. 1911, originar şi fost locuitor al s. Dumbroviţa, r-l Chişcăreni, RSSM; 
Popa Andrei Alexandru, a.n. 1881, originar din s. Dumbroviţa, r-l Chişcăreni, fost locuitor al s. 
Mîndreşti, r-l Sîngerei, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD din Districtul militar Bălţi din 24 februarie 1945, în 
baza art. 1 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 au fost condamnaţi la 
pedeapsa capitală, prin împuşcare. 
Fîrnache Ion Andrei, a.n. 1911, originar din s. Zgordeşti, r-l Chişcăreni, fost locuitor al s. Mîndreşti, r-l 
Sîngerei, RSSM, 
În baza art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la 
20 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
Boleac Petru Ion, a.n. 1914, originar din s. Dumbroviţa, r-l Chişcăreni, fost locuitor al s. Mîndreşti, r-l 
Sîngerei, RSSM; 
Guţan Serghei Stepan, a.n. 1916, originar din s. Grincăuţi, jud. Hotin, fost locuitor al s. Bocancea, r-l 
Chişcăreni, RSSM; 
Muntean Stepan Gherasim, a.n. 1893, originar din s. Flămînzeni, r-l Chişcăreni, fost locuitor al s. 
Dumbroviţa, r-l Chişcăreni, RSSM; 
Cazac Serghei Aftenie, a.n. 1896, originar din s. Dumbroviţa, r-l Chişcăreni, fost locuitor al s. 
Bocancea, r-l Chişcăreni, RSSM 
În baza art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 au fost condamnaţi 
la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
Ichim Ion Procopii, a.n. 1907, originar din s. Măgureni, r-l Corneşti, fost locuitor al s. Glingheni, r-l 
Corneşti, RSSM, 
În baza art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 şi art. 206 – 10a CP al 
RSSM a fost condamnat la 20 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
În iulie 1941 au organizat dezordini în masă în s. Valea lui Vlad, însoţite de omoruri, incendieri şi jafuri 
ale cetăţenilor de origine evreiască. Au fost nimiciţi aproximativ 100 persoane. 
 
Dosar nr. 019675 (63 file) 
Poleanschii Gheorghe Andrei, a.n. 1905, originar şi fost locuitor al s. Cepeleuţi, r-l Briceni, RSSM 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD din 18 iulie 1945, în baza art. 54 – 1a CP al RSSM a 
fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
A participat la exterminarea evreilor. 
 
Dosar nr. 018777 (146 file) 
Cojuhari Petru Pavel, a.n. 1920, originar şi fost locuitor al s. Seseni, r-l Briceni, RSSM; 
Zaharia Grigore Constantin, a.n. 1898, originar şi fost locuitor al s. Seseni, r-l Briceni, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI RSSM din 26 octombrie 1946, în baza art. 54 – 1a CP 
al RSSM, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943, a 
fost condamnat la 20 ani munca silnică, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
Au participat la represiuni împotriva populaţiei de origine evreiască din s. Seseni, r-l Briceni. 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



78 
 

 
Dosar nr. 017946 (105 file) 
Corlateanu Mihai Vasile, a.n. 1901, originar şi fost locuitor al s. Sculeni, r-l Sculeni 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD din 20.12.1945 în baza art. 54 – 1a CP al RSSM a 
fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate. A fost învinuit în participare la genocidul împotriva 
evreilor. 
 
 
 
Dosar nr. 019835 (355 file) 
Şpizeli Ihil Srulevici, a.n. 1921, originar din Briceni, jud. Bălţi, RSSM, evreu, locuitor al or. Soroca. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI reg. Viniţa din 18 noiembrie 1947, în baza art. 54 – 
1a CP al RSSU a fost condamnat la 10 ani de detenţie în lagăr de corecţie prin muncă, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani. 
Aflîndu-se în lagărul de concentrare „GETTO” din s. Popovţî, reg. Viniţa, trăda evreii. Fiind şef al 
coloniei în lagăr, maltrata evrei. 
 
Dosar nr. 020935 (176 file) 
Gornari Feodora Vasile, a.n. 1911, originară şi fosta locuitoare a s. Dumbrăveni, r-l Soroca, RSSM; 
Gornari Alexandra Vasile, a.n. 1922, originară şi fosta locuitoare a s. Dumbrăveni, r-l Soroca, RSSM; 
Mihalaşi Dumitru Timofei, a.n. 1892, fosta locuitor al s. Dumbrăveni, r-l Soroca, RSSM; 
Morari Ivan Dumitru, a.n. 1894, originar şi fost locuitor al s. Pîrliţa, r-l Soroca, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD al RSSM din 15 august 1945, în baza art. 54 – 1a CP 
al RSSM au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate în lagăr de corecţie prin muncă. Au fost 
iniţiatori delapidării de avere a cetăţenilor de origine evreiască. 
 
Dosar nr. 021171 (227 file) 
Pîslari Andrei Nistor, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Lunga, r-l Dubăsari, RSSM 
Prin sentinţa Tribunalului militar al districtului militar Odessa din 29.06.1941, în baza art. 54 – 1b CP al 
RSSU, cu aplicarea Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 26.05.1947 privind anulare 
pedepsei capitale a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi, 
confiscare averii, precum şi lipsirea de medalia „Pentru biruinţa asupra Germaniei”. 
A participat la arestarea cetăţencei de naţionalitate evreiască – Luţker şi împuşcarea ei. 
 
Dosar nr. 022653 (97 file) 
Costaş Ion Alexei, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Trinca, r-l Edineţ, RSSM 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD al RSSM din 16 decembrie 1945, în baza art. 54 – 
1a CP al RSS Ucraina a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
A participat la arestarea şi exterminarea a 75 cetăţeni de origine evreiască. 
 
Dosar nr. 021437 (256 file) 
Curorari Vasile Ion, a.n. 1909, originar din s. Cepeluţi, r-l Briceni, RSSM 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI al RSSM din 18 – 19 octombrie 1950, , în baza art. 
54 – 1a CP al RSSU a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
A participat la împuşcarea evreilor. 
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Dosar nr. 022168 (90 file) 
Marco Vasile Chiril, a.n. 1897, originar din s. Lipcani, r-l Lipcani, RSSM 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD al RSSM din 28 mai 1945, în baza art. 54 – 1a CP al 
RSSU a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate în lagăr de corecţie prin muncă, cu interdicţii 
în drepturi pe un termen de 5 ani. 
A participat la arestarea şi maltratarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască, a însuşit bunurile 
acestora. 
 
Dosar nr. 021201 (185 file) 
Miller Cristian Iohan, a.n. 1915, originar din s. Glistal, Grigoriopol, RSSM, german; 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI RSSM din 29.11.1948, în baza art. 54-1”a” CP al R. 
Ucraina, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 26.05.1947 privind 
anularea pedepsei capitale, a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe termen de 5 ani. 
A participat la arestarea şi împuşcarea cetăţenilor de origine evreiască şi activiștilor sovietici. 
 
Dosar nr. 022677 (2 volume) 
vol. I – 232 file 
vol. II – 279 file 
Polivan Vasilii Maxim, a.n. 1912, originar din s. Prudoneşti Nou, r-l Cotiujeni, domiciliat în s. 
Dumbroveni, r-l Soroca, RSSM; 
Martîniuc Alexei Efim, a.n. 1910, originar din s. Pîrliţa, r-l Soroca, domiciliat în s. Dumbroveni, r-l 
Soroca, RSSM; 
Negru Feodosii Petru, a.n. 1915, originar şi fost locuitor din s. Dumbroveni, r-l Soroca, RSSM. 
La data de 21.10.1955, în temeiul art. 5 din Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS „privind 
amnistia cetăţenilor sovietici, care au colaborat cu ocupanţii în perioada celui de-al doilea război 
mondial 1941 - 1945” din 17 februarie 1955, dosarul penal în privinţa Negru Feodosii Petru, 
Martîniuc Alexei Efim a fost clasat. 
Dosarul penal în privinţa cet. Polivan Vasilii Maxim a fost clasat în legătură cu decesul învinuitului. 
Au acordat sprijin trupelor germano – române la arestarea cetăţenilor evrei din s. Dumbroveni, r-l 
Soroca şi ulterior au însuşit averea acestora. 
 
Dosar nr. 023124 (60 file) 
Guţu Mihail Ion, a.n. 1899, originar şi fost locuitor al s. Ulma, r-l Cotovsc. 
Prin sentinţa Consfătuirii Speciale de pe lîngă NKVD URSS din 12 noiembrie 1945, în baza art. 54 – 1”a” 
CP al RSS Ucraina a fost condamnat la 8 ani privaţiune de libertate. 
A trădat armatei române aproximativ 14 persoane de naţionalitate evreiască, care ulterior au fost 
împuşcate. 
 
Dosar nr. 022883 (299 file) 
Grosu Iacov Leon, a.n. 1919, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sîngerei, RSSM; 
Grosu Constantin Leon, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sîngerei, RSSM 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI al RSSM din 15 – 16 noiembrie 1946 în baza art. art. 
54 – 1”a”, 174 şi 196 CP al RSSM au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate fiecare cu 
interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
Au luat parte la exterminarea cetăţenilor de naţionalitatea evreiască. 
 
Dosar nr. 022617 (69 file) 
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Gheorghiţă Leontie Dumitru, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Corpaci, r-l Brătuşeni, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD al RSSM din 14 decembrie 1945, în baza art. 54 – 
1”a” CP al RSSM, cu aplicarea sancţiunii prevăzute de art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem 
al URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
În anul 1941, fiind poliţist, a participat la arestarea şi maltratarea unui evreu, care fusese secretar al 
sovietului sătesc. 
 
Dosar nr. 022513 (84 file) 
Puiu Anton Nichifor, a.n. 1899, originar şi fost locuitor a s. Prăjila, fostul r-l Floreşti, RSSM; 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD al RSSM din 25.09.1945, în baza art. 54 – 1a CP al 
Ucrainei, cu aplicarea sancţiunii prevăzute de art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al 
URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la 20 ani de ocnă, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 
ani. 
În luna iulie 1941, fiind numit primar, acorda suport ostaşilor români la exterminarea evreilor. 
 
Dosar nr. 022359 (96 file) 
Carol Vasile Ion, a.n. 1906, originar din s. Mărcăuţi, r-l Briceni şi domiciliat în s. Hâncâuţi, r-l Edineţ, 
RSSM, ucrainean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD al RSSM din 25.07.1945, în baza art. 54 – 1”a” CP al 
Ucrainei a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 
ani şi confiscarea averii personale. 
În anul 1941, în timpul împuşcării persoanelor de etnie evreiască se ocupa cu jaful averii acestor 
persoane. 
 
Dosar nr. 019802 (164 file) 
Melnic Ivan Timofei, a.n. 1922, originar din s. Raşcova, r-l Camenca, ucrainean; 
Zavedia Evstafii Zahar, a.n. 1885, originar din s. Raşcova, r-l Camenca, ucrainean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD al RSSM din 25 noiembrie 1944, în baza art. 2 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 au fost condamnaţi la 15 ani 
privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
Au participat activ la identificarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască, arestarea şi sustragerea 
bunurilor acestora. 
 
Dosar nr. 019676 (69 file) 
Anofreiciuc Ivan Timofei, a.n. 1888, originar şi fost locuitor al s. Pîrliţa, r-l Corneşti, jud. Bălţi, 
ucrainean 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD al RSSM, în temeiul art. 54 – 1”a” CP al Ucrainei a 
fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
A participat la maltratarea cetăţenilor de origine evreiască. Personal a trădat autorităţilor germano – 
române 5 evrei. 
 
Dosar nr. 018661 (90 file) 
Nosaci Stepan Alexandru, a.n. 1910, originar din s. Petrovca, r-l Codîma, Ucraina, fost locuitor din s. 
Ploti, r-l Rîbniţa, RSSM 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI al RSSM din 2 august 1946, în temeiul art. 54 – 1”a” 
CP al RSS Ucraina, a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
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A trădat autorităţilor germano – române cetăţeni de naţionalitate evreiască. 
 
 
Dosar nr. 016966 (269 file) 
Popa Stepan Gheorghe, a.n. 1914, originar şi fost locuitor al s. Napădeni, r-l Corneşti (actualmente 
Ungheni) 
Prin hotărîrea „Osoboe Soveşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 24 noiembrie 1945, în baza art. 54 – 
1”a” CP al RSS Ucraina a fost condamnat la 8 ani privaţiune de libertate. 
Popa Feodosii Gheorghe, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al s. Napădeni, r-l Corneşti, RSSM 
Prin hotărîrea „Osoboe Soveşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 24 noiembrie 1945, în baza art. 54 – 
1”a” CP al RSS Ucraina a fost condamnat la 5 ani privaţiune de libertate. 
Jantovan Xenofont Feodosii, a.n. 1914, originar şi fost locuitor al s. Napădeni, r-l Corneşti, RSSM 
Prin hotărîrea „Osoboe Soveşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 24 noiembrie 1945, în baza art. 54 – 
3 CP al RSS Ucraina a fost condamnat la 5 ani privaţiune de libertate. 
Dreglea Dmitrii Gheorghe, a.n. 1917, originar şi fost locuitor al s. Napădeni, r-l Corneşti, RSSM 
Prin hotărîrea „Osoboe Soveşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 24 noiembrie 1945, în baza art. 54 – 
3 CP al RSS Ucraina a fost condamnat la 5 ani privaţiune de libertate. 
Lazu Andrei Mihai, a.n. 1900, originar şi fost locuitor al s. Napădeni, r-l Corneşti, RSSM 
Prin hotărîrea „Osoboe Soveşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 24 noiembrie 1945, în baza art. 54 – 
1”a” CP al RSS Ucraina a fost condamnat la 7 ani privaţiune de libertate. 
Au fost învinuiţi în trădarea, maltratarea şi extragerea bunurilor de la evrei. 
 
Dosar nr. 018268 (305 file) 
Babiciuc Dmitrii Gheorghe, a.n. 1879, originar şi fost locuitor al s. Grinăuţi, r-l Ocniţa, RSSM, mold.; 
Stengaci Vasile Ion, a.n. 1876, originar şi fost locuitor al s. . Grinăuţi, r-l Ocniţa, RSSM, mold.; 
Berco Ivan Ion, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. . Grinăuţi, r-l Ocniţa, RSSM, mold.; 
Coşulean Alexei Ion, a.n. 1882, originar şi fost locuitor al s. Grinăuţi, r-l Ocniţa, RSSM, mold.; 
Barbuţa Mihail Iustin, a.n. 1886, originar şi fost locuitor al s. Grinăuţi, r-l Ocniţa, RSSM, mold.; 
Rusu Fiodor Filip, a.n. 1888, originar şi fost locuitor al s. Grinăuţi, r-l Ocniţa, RSSM, mold.; 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD al RSSM din 13 august 1945 în baza art. art. 54 – 
1”a” CP al RSS Ucraina au fost condamnaţi fiecare la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe termen de 5 ani. 
Angajîndu-se în serviciu în armata germano – română, au acordat sprijin autorităţilor germano – 
române în exterminarea evreilor din s. Grinăuţi. Au însuşit averea evreilor executați. 
 
Dosar nr. 17349 (91 file) 
(copia dosarului, reprodus în anul 2002) 
Mogîldea Gheorghe Constantin, a.n. 1920, originar şi fost locuitor al s. Gherişeni, r-l Teleneşti, RSSM, 
mold. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD al RSSM din 8 decembrie 1945, în baza art. 54 – 
1”a” CP al RSS Ucraina, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 
19.04.1943 a fost condamnat la 20 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
În anul 1941, locuind pe teritoriul temporar ocupat, a participat la escortarea a 9 cetăţeni de 
naţionalitatea evreiască şi împuşcarea lor. 
 
Dosar nr. 3854 (106 file) 
(copia dosarului reprodus în anul 2002) 
Corcimari Anton Imanuil, a.n. 1913, originar şi fost locuitor a s. Teleşovca, r-l Zguriţa, RSSM, mold; 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI al RSSM din 17 octombrie 1946, în baza art. 54 – 1”a” 
CP al RSS Ucrainei a fost condamnat la 10 ani de privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe 
un termen de 5 ani. 
A participat la exterminarea cetăţenilor de origine evreiască. 
 
Dosar nr. 17490 (203 file) 
Ţăran Ilie Ion, a.n. 1917, originar şi fost locuitor al s. Băhrineşti, r-l Floreşti, RSSM, mold. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al garnizoanei Bălţi din 13 decembrie 1945, în baza art. 54 – 1”b” CP 
al Ucrainei a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 
ani. 
Ţăran Ştefan Ion, a.n. 1911, originar şi fost locuitor al s. Băhrineşti, r-l Floreşti, RSSM, mold. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al garnizoanei Bălţi din 13 decembrie 1945, în baza art. 54 – 1”a” CP 
al Ucrainei a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 
ani. 
Chiver Vasile Constantin, a.n. 1880, originar şi fost locuitor al s. Băhrineşti, r-l Floreşti, RSSM, mold. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al garnizoanei Bălţi din 13 decembrie 1945, în baza art. 54 – 1”a” CP 
al Ucrainei a fost condamnat la 7 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 
ani. 
În iulie 1941 au participat activ la arestarea şi escortarea locuitorilor de naţionalitate evreiască din s. 
Mărculeşti (circa 100 persoane) spre râpa de la marginea satului, unde au fost împuşcaţi. 
 
Dosar nr. 020870 (412 file) 
(copia dosarului, reprodus în anul 2002) 
Ceban Ionat Andrei, a.n. 1895, originar şi fost locuitor al s. Doibani, r-l Dubăsari, RSSM, mold; 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI al RSSM din 11 februarie 1947 în baza art. 54 – 1”a” 
CP al Ucrainei, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 a 
fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
Chirsei Stepan Matvei, a.n. 1894, originar şi domiciliat în s. Doibani, r-l Dubăsari, RSSM, mold; 
Cebotari Procopie Ion, a.n. 1888, originar şi domiciliat în s. Doibani, r-l Dubăsari, RSSM, mold; 
În baza art. 54 – 3 CP al RSS Ucrainei, cu aplicarea art. 54 - 2 CP al RSS Ucrainei au fost condamnaţi la 
8 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 3 ani şi confiscarea averii 
personale. 
Sandul Procopii Fiodor, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al s. Doibani, r-l Dubăsari, RSSM, mold; 
În baza art. 54 – 3 CP al Ucrainei a fost condamnat la 5 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 2 ani. 
Au participat la arestarea şi împuşcarea a 17 cetăţeni de naţionalitate evreiască, inclusiv femei şi 
copii. 

 
Dosar nr. 020943 (140 file) 
Rojcovan Dumitru Efrem, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Teleneşti, RSSM, mold. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al districtului militar Odessa din 13 septembrie 1946, în temeiul art. 
54 – 1”b” CP al Ucrainei, aplicînd sancţiunea prevăzută de art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului 
Suprem al URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe 
un termen de 5 ani. 
În august 1941, a luat parte la arestarea activiştilor sovietici şi a evreilor. A escortat cetăţenii de 
origine evreiască din s. Teleneşti la locul executării. 
 
Dosar nr. 016961 (145 file) 
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Jardan Andrei Ivanovici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor din s. Redeni, r-l Călăraşi, RSSM 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI al RSSM din 04 iulie 1947, în temeiul art. 54 – 1”a” CP 
al RSS Ucraina, a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
În iulie 1941, fiind membru al partidului cuzist, a colaborat cu autorităţile german – române. A 
prezentat organelor de represare listele activiştilor sovietici şi a cetăţenilor de naţionalitate 
evreiască. A participat la arestarea şi însuşirea averii acestora. 
 
Dosar nr. 020845 (276 file) 
(copia dosarului, reprodus în anul 2002) 
Grecu Ilie Petru, a.n. 1909, originar şi fost locuitor din s. Ghirișeni, r-l Teleești, RSSM; 
Bejenari Petru Ilarion, a.n. 1959, originar şi fost locuitor din s. Ghirișeni, r-l Teleești, RSSM 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD al RSSM din 21 martie 1945, în temeiul art. 2 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943, au fost condamnați la 15 ani munca 
silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 

 
Dosar nr. 017103 (131 file) 
Lepilov Isidor Ivanovici, a.n. 1894, originar şi fost locuitor al s. Cunicea, r-l Camenca, rus, preot. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 21 iunie 1945, în baza art.54 – 1a CP al 
RSSU a fost condamnat la 10 ani de privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 
5 ani. 
A trădat autorităţilor germano – române 12 cetăţeni de naţionalitate evreiască, care au fost 
împuşcaţi în pădurea Pleşeni. 
 
Dosar nr. 021221 (203 file) 
Zolotcov Petru Fedorovici, a.n. 1901, originar din s. Pogrebea, r-l Dubăsari, RSSM, moldovean 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI RSSM din 30 martie 1949, în baza art. 54 – 1a CP al 
RSS Ucraina, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiumului Sovietului Suprem al URSS din 26 mai 
1947, a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
Fiind primar al s. Pogrebea, a participat la arestarea evreilor şi a însuşit averea acestora. 
 
Dosar nr. 016811 (60 file) 
Fătu Fiodor Parfentievici, a.n. 1895, originar şi fost locuitor al s. Brînzeni Noi, r-l Bolotino, RSSM, 
moldovean; Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 19 septembrie 1945, în baza 
art.54 – 3 CP al RSSU a fost condamnat la 7 ani de privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe 
un termen de 5 ani. 
Fiind în serviciu la autorităţile germano-române a participat activ la persecutarea populaţiei de 
origine evreiască. 
 
Dosar nr. 017016 (105 file) 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 08 iunie 1945, în baza art.54 – 1a CP al 
RSSU a fost condamnat la 10 ani de privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
Au participat benevol la genocidul desfăşurat de autorităţile germano – române împotriva evreilor 
din localitate. 
 
Dosar nr. 016958 (276 file) 
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Codreanu Alexei Gheorghievici, a.n. 1900, originar şi fost locuitor al s. Cigoreni, r-l Chiperceni (Orhei), 
RSSM, moldovean; 
Anghel Sava Sevastianovici, a.n. 1905, originar şi fost locuitor al s. Cigoreni, r-l Chiperceni (Orhei), 
RSSM, moldovean; 
Lupan Efim Ivanovici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Cigoreni, r-l Chiperceni (Orhei), RSSM, 
moldovean. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme al RSSM din 24 februarie 1948, Codreanu A. şi Anghel S. au fost 
condamnați la 10 ani de privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 
ani. Lupan E. a fost condamnat la 8 ani de privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
Au participat la persecutarea cetăţenilor de origine evreiască şi au însuşit bunurile materiale 
acestora. 
 
Dosar nr. 016976 (3 volume) 
I vol. (343 file) 
II vol. (281 file) 
III vol. (478 file) 
1) Istrati Efim Stepanovivi, a.n. 1888, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad (act. Glavan), r-l 
Drochia, RSSM, moldovean, membru al partidului cuzist; 
2) Malisenco Fiodor Constantinovici, a.n. 1900, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad, r-l Drochia, 
RSSM, moldovean membru al partidului cuzist; 
3) Costaş Fiodor Nichitovici, a.n. 1896, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad, r-l Drochia, RSSM, 
moldovean membru al partidului cuzist; 
4) Bejan Pavel Mihailovici, a.n. 1892, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad, r-l Drochia, RSSM, 
moldovean membru al partidului cuzist; 
5) Conea Chiril Grigorievici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad, r-l Drochia, RSSM, 
moldovean membru al partidului cuzist; 
6) Mocanu Chiril Vasilievici, a.n. 1896, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad, r-l Drochia, RSSM, 
moldovean membru al partidului cuzist; 
7) Cazac Gheorghe Vasilievici, a.n. 1882, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad, r-l Drochia, RSSM, 
moldovean; 
8) Rusu Gheorghe Panfilovici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad, r-l Drochia, RSSM, 
moldovean membru al partidului cuzist; 
9) Costaş Matvei Petrovici, a.n. 1878, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad, r-l Drochia, RSSM, 
moldovean membru al partidului cuzist; 
10) Babii DmitriiIsaevici, a.n. 1888, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad, r-l Drochia, RSSM, 
moldovean; 
11) Bordian Petru Marcovici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad, r-l Drochia, RSSM, 
moldovean membru al partidului cuzist; 
12) Purice Filip Nicolaevici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad, r-l Drochia, RSSM, 
moldovean membru al partidului cuzist; 
13) Manea Constantin Petrovici, a.n. 1901, originar şi fost locuitor al s. Ţarigrad, r-l Drochia, RSSM, 
moldovean membru al partidului cuzist. 
Prin hotărîrea „OsoboeSoveşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 23 februarie 1945, în baza art. 54 – 
1”a” CP al RSS Ucraina au fost condamnaţi: 
Istratii E. - 20 ani de privaţiune de libertate; 
Conea Ch., Mocanu Ch., Malisenco F., Babii D., Bordian P. – 15 ani de privaţiune de libertate; 
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Costaş M., Bejan P., Cazac Gh., Rusu Gh., Costaş F., Purice F., Manea C. – 10 ani de privaţiune de 
libertate. 
În anul 1941 au participat benevol la genocidul populaţiei de origine evreiască. 
 
Dosar nr. 018656 (55 file) 
Tîrşu Vasile Vasilievici, a.n. 1916, originar din s. Jora de Sus, r-l Susleni, jud. Orhei, rom., RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI RSSM din 09 iulie 1946, în baza art. 54 – 1a CP al RSS 
Ucraina, a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 
ani. 
A participat la arestarea evreilor. 
 
Dosar nr. 019979 (65 file) 
Cocerva Nicolai Ivanovici, a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Slobodca, r-l Orhei, RSSM, 
moldovean, membru al partidului cuzist. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme al RSSM din 25 mai 1946, în baza art. 54 – 3 CP al RSS Ucraina, a 
fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
A participat la exterminarea evreilor din s. Slobodca. A însuşit bunurile materiale ale celor împuşcaţi. 
 
Dosar nr. 023660 (180 file) 
Leuca Axentie Ivanovici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Boldureşti, r-l Nisporeni, RSSM, 
moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al unităţii militare nr. 06614 din 19 aprilie 1950, în baza art. 58 – 1 
CP al RSFSR, a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen de 
5 ani şi confiscarea averii. 
A fost învinuit pentru că în iulie 1941 a denunţat jandarmeriei române activiştii sovietici din s. 
Boldureşti şi a contribuit la arestarea cetăţenilor de origine evreiască, care ulterior au fost împuşcaţi. 
 
Dosar nr. 017217 (195 file) 
Cucoş Sazont Ivanovici, a.n. 1908, originar şi fost locuitor al s. Plopi, r-l Tîrnova, RSSM,moldovean, 
membru al partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al unităţii militare nr. 06614 din 05 septembrie 1950, în baza art. 58 
– 1a CP al RSFSR, a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A denunţat activiştii sovietici şi a participat la arestarea şi exterminarea evreilor din s. Plopi. Au fost 
împuşcaţi 29 persoane de naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 018093 (118 file) 
Coşciug Vasile Ivanovici, a.n. 1908, originar şi fost locuitor al s. Goloşniţa, r-l Soroca, RSSM, 
moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 25 aprilie 1947, în baza art. 54 – 1a CP al 
RSS Ucraina, a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen de 
5 ani şi confiscarea averii. 
A denunţat autorităţilor germano – române persoanele de naţionalitate evreiască din localitate. 
 
 Dosar nr. 012884 (23 file) 
Prodan Mihail Timofeevici, a.n. 1909, originar şi fost locuitor al s. Oxentie, jud. Orhei, RSSM, 
moldovean, membru al partidului cuzist. 
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Prin hotărîrea „OsoboeSoveşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 11 ianuarie 1941, în baza art. 204 CP 
al RSS Ucraina a fost condamnat la 5 ani privaţiune de libertate. 
A pledat pentru izgonirea evreilor din Basarabia. 
 
Dosar nr. 012824 (21 file) 
Podurari Ivan Petrovici, a.n. 1895, originar şi fost locuitor al s. Costuleni, r-l Nisporeni, 
RSSM,moldovean, membru al partidului cuzist. 
Prin hotărîrea „OsoboeSoveşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 04 martie 1942, în baza art. 58 - 13 
CP al RSFSR a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate. 
A fost învinuit în faptul că fiind membru al unui partid contrarevoluţionar aţîţa ostilitate între evrei şi 
moldoveni. 
 
 Dosar nr. 017518 (252 file) 
Muntean Alexandru Trofimovici, a.n. 1898, originar şi fost locuitor al s. Negureni, r-l Răspopeni, 
RSSM, moldovean; 
Pînzar Nicolai Ivanovici, a.n. 1914, originar din s. Zgoreşti, r-l Bălţi RSSM, fost locuitor al s. Negureni, 
r-l Răspopeni, RSSM, moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al armatei a 5 (cincea) aeriene, în baza art. 2 al decretului Prezidiului 
Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 au fost condamnaţi: 
Muntean A. la 20 ani muncă silnică; 
Pînzari N.  la 15 ani muncă silnică. 
Acordau sprijin autorităţilor germano – române în identificarea activiştilor sovietici, comuniştilor şi 
persoanelor de naţionalitate evreiască. 
 
 Dosar nr. 018132 (146 file) 
Vintea Nicolai (nu este indicat), a.n. 1921, originar şi fost locuitor al s. Boldureşti, r-l Nisporeni, RSSM, 
moldovean; 
Dimitriu Vasilii Iacovlevici, a.n. 1898, originar şi fost locuitor al s. Boldureşti, r-l Nisporeni, RSSM, 
moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 17 mai 1945, în baza art.54 – 1a CP al 
RSS Ucraina şi în conformitate cu art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 
19.04.1943 au fost condamnaţi: 
Vintea N. - la 15 ani muncă silnică; 
Dimitriu V. – 10 ani privaţiune de libertate. 
Au participat la arestarea şi escortarea evreilor la locul de execuţie. 
 
 Dosar nr. 019623 (90 file) 
Tihomirov Vasilii Alexeevici, a.n. 1901, originar din Odessa, fost locuitor al s. Raşcov, r-l Camenca, 
RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 22ianuarie 1946, în baza art.54 – 1a CP al 
RSSU a fost condamnat la 10 ani de privaţiune de libertate. 
A participat la arestarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască şi a însuşit bunurile materiale ce le 
aparţinea. 
 
Dosar nr. 019969 (95 file) 
Gada Ivan Tomovici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al or. Edineţ, RSSM, membru al partidului 
cuzist. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 22 mai 1946, în baza art.54 – 1a CP al 
RSSU a fost condamnat la 10 ani de privaţiune de libertate, cu interdicţie în drepturi pe un termen de 
5 ani şi confiscarea averii. 
A participat la pogromuri, a denunţat autorităţilor germano – române persoanele de origine 
evreiască. 
 
Dosar nr. 019293 (104 file) 
Prodan ParfentiiDmitrievici, a.n. 1885, originar şi fost locuitor al s. Goloşniţa, r-l Soroca, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 11 iunie 1945, în baza art.54 – 1a CP al 
RSSU a fost condamnat la 10 ani de privaţiune de libertate, cu interdicţie în drepturi pe un termen de 
5 ani şi confiscarea averii. 
A acordat sprijin autorităţilor germano – române în identificarea cetăţenilor de naţionalitate 
evreiască. 
 
  Dosar nr. 019075 (85 file) 
Cazacioc Alexandru Mihailovici, a.n. 1898, originar şi fost locuitor al s. Ocniţa, r-l Camenca, RSSM, 
ucrainean. 
Prin hotărîrea „Osoboe Soveşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 19 mai 1945, în baza art. 54 – 1a CP 
al RSS Ucraina a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate. 
A participat la genocidul populaţiei de origine evreiască. 
 
 Dosar nr. 019174 (68 file) 
Popa Lazari Vasilievici, a.n. 1890, originar din s. Redi, r-l Soroca, fost locuitor al s. Cosăuţi, r-l Soroca, 
RSSM, moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD districtul Ucraina din 16 octombrie 1945, în baza 
art.54 – 1a CP al RSS Ucraina a fost condamnat la 10 ani de privaţiune de libertate, cu interdicţie în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A maltratat cetăţenii de naţionalitate evreiască, aflaţi în lagărul de concentrare din pădurea Cosăuţi. 
 
  
Dosar nr. 019681 (43 file) 
Braga Ivan Dmitrievici, a.n. 1897, fost locuitor al s. Ulma, r-l Cotovsc, RSSM,membru al partidului 
cuzist. 
Prin hotărîrea „OsoboeSoveşceanie” de pe lîngă NKVD URSS, în baza art. 54 – 1a CP al RSS Ucraina a 
fost condamnat la 4 ani privaţiune de libertate. 
A participat la împuşcarea cetăţenilor de origine evreiască (aproximativ 14 persoane), în pădurea 
„Valea Satului”. 
 
Dosar nr.020842 (73 file) 
Gortolomei Zaharia Simionovici, a.n. 1898,originar şi fost locuitor al or. Camenca, RSSM, moldovean 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 26 ianuarie 1945,în baza art.54 – 3, 
aplicînd sancţiunea al art. 54-2 CP al RSS Ucraina a fost condamnat la pedeapsă capitală, prin 
împuşcare, cu confiscarea averii personale. 
Prin decizia colegiului militar al Judecătoriei Supreme a URSS din 06.03.1945 i-a fost schimbată 
pedeapsa capitală, prin condamnare la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi de 5 
ani. 
Rămînînd cu traiul pe teritoriul temporar ocupat de armata germano-română, în or. Camenca, a 
participat la maltratarea şi jefuirea cetăţenilor de naţionalitate evreiască. 
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Dosar nr.020882 (97 file) 
Zaim Tudor Ivanovici, a.n. 1900, originar şi fost locuitor al or. Edineţ, jud. Bălţi, RSSM, moldovean 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 15 decembrie 1945,în baza art. 51-1„a” 
CP RSS Ucraina, aplicînd sancţiunea al art. 2 din Decretul Prezidiului judecătoriei Supreme a URSS din 
19 aprilie 1943a fost condamnat la 15 ani muncă silnică cu interdicţie în drepturi pe termen de 5 ani 
şi cu confiscarea averii. 
În iunie 1941 a participat la împuşcarea evreilor. 
 
Dosar nr. 020867 (343 file) 
Antones Vasilii Ivanovici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al or. Edineţ RSSM, moldovean, membru al 
partidului cuzist. 
Gancesco Stepan Pavlovici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al or.Edineţ, RSSM, moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 28 mai 1945,în baza art. 54-1„a” CP RSS Ucraina, cu 
aplicarea art. 2 al Decretului prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943au fost 
condamnaţi: 
Antones V.- la 20 ani muncă silnică cu interdicție în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea 
averii; 
Gancesco S. – 15 ani muncă silnică cu interdicţie în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscare a 
averii. 
Au fost învinuiţi că în primele zile de ocupaţie de către armata germano-română a or. Edineţ au 
participat în comisia privind selectarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască, pentru a fi ulterior 
împuşcaţi ori trimişi în lagăre (au fost împuşcate circa 900 persoane). 
 
Dosar nr. 020875 (512 file) 
Mîţa Ivan Ilarionovici, a.n. 1915, originar al s. Sărata Galbenă, r-nul Cotovsc, RSSM, moldovean. 
Cojuhari Ivan Vasilievici, a.n. 1921, originar din s.Sărata Galbenă, r-nul Cotovsc, RSSM, moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelorMAI al RSSM din 15 iulie 1947,în baza art. 54-1”a” CP RSS 
Ucraina cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 au 
fost condamnaţi: 
Mîţa I. I. la 15 ani muncă silnică cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Cojuhari I. V. la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţie în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
Au fost învinuiţi că în iulie 1941 au escortat un grup de cetăţeni de origine evreiască la locul de 
executare. Au reţinut o familie de evrei, în număr de 4 persoane şi i-au transmis autorităţilor 
germano-române. De asemenea au luat parte activă la pregătirea executării cetăţenilor de 
naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr.020805 (84 file) 
Rusu Alexandr Procopievici, a.n. 1895, originar din s. Climăuţi, r-nul Otaci, jud. Soroca, RSSM, 
moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 30 mai 1946, în baza art. 54-1„a” CP al 
RSS Ucraina,a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţie în drepturi pe un termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. 
A participat activ la paza şi escortarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască, a sustras bunurile 
acestora. De asemenea a luat parte la prinderea partizanilor şi paraşutiştilor sovietici. 
 
Dosar nr. 021246 (294 file) 
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Gruşcian Moisei Emanuilovici, a.n. 1899, originar şi fost locuitor al s. Slobozia-Voroncovo, r-nul 
Vertiujeni (Soroca), RSSM. 
Prin decizia „OsoboeSoveşcianie” pe lîngă MGB URSS din 13.02.1950 a fost condamnat la 25 ani 
privaţiune de libertate. 
A fost acuzat pentru faptul că a luat parte la execuţiile persoanelor de naţionalitate evreiască. 
 
 
 
Dosar nr. 15605 (152 file)                                                                                                                                                
Catrinici Fiodor Ivanovici, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al s. Cuşmirca, r-nul Şoldăneşti, RSSM, 
membru al partidului cuzist. 
Babin Arhip Vasilievici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Cuşmirca, r-nul Şoldăneşti, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 13 iunie 1945,în baza art. 54-1„a” CP RSS 
Ucraina, au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate fiecare cu interdicţii în drepturi pe 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
În iunie 1941, locuind în s. Cuşmirca, au participat la arestarea unui grup de evrei (circa 14 persoane). 
 
Dosar nr. 31647 (44 file) – copia 
(a fost reprodus parţial în 2002) 
Dobuş Ivan Astafievici, a.n. 1914, originar şi fost locuitor al s. Băgrăneşti, r-nul Floreşti, RSSM, 
moldovean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al armatei 5 aeriene din 14 mai 1944, în baza art. 58-1„a” CP al RSFSR 
a fost condamnat la pedeapsă capitală, prin împuşcare. 
A participat la exterminarea cetăţenilor de origine evreiască. 
 
Dosar nr. 16505 (71 file) – copia  
(a fost reprodus parţial în 2002) 
Palca Grigorii Alexeevici, a.n. 1905, originar şi fost locuitor al s. Naslavcea, r-nul Otaci, ucrainean. 
La 09 august 1944, prin sentinţa Tribunalului militar al Căii ferate Chişinău. În baza art. 2 al Decretului 
Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943, a fost condamnat la 20 ani privaţiune de 
libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A acordat suport autorităţilor germano-române la identificarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască 
care locuiau în s. Naslavcea. Astfel, în baza listelor prezentate au fost arestate 20 persoane, care 
ulterior au fost împuşcate în pădure. A însuşit bunurile lor. 
 
Dosar nr. 020940 (200 file)–Copia 
(a fost reprodus parţial în 200) 
Volovei Ilia Silvestrovici, a.n. 1907, originar şi domiciliat în s. Crăsnăşeni, r-nul Teleneşti, moldovean, 
RSSM. 
Volovei Efim Silvestrovici, a.n. 1910, originar şi domiciliat în s. Crăsnăşeni, r-nul Teleneşti, moldovean, 
RSSM. 
Popov Piotr Andreevici, a.n. 1912, originar şi domiciliat în s. Crăsnăşeni, r-nul Teleneşti, moldovean, 
RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 30 octombrie 1945, în baza art. 2 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 au fost condamnaţi la 20 ani de 
muncă silnică la ocnă fiecare, cu interdicţie în drepturi politice pe un termen de 5 ani şi confiscarea 
averii. 
Au maltratat în satul natal un evreu, care ulterior a decedat. 
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Dosar nr. 020934 (63 file) 
Gonţa Pantelei Mihailovici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Lucăceni, r-l Sculeni, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI RSSM din 28 aprilie 1946, în baza art. 54 – 1a CP al 
RSSU a fost condamnat la 10 ani de privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 
5 ani. 
În iulie 1941 a reţinut pe fostul secretar al sovietului sătesc Lucăceni, evreu de naţionalitate şi pe o 
femeie – evreica cu 4 copii, care ulterior au fost împuşcaţi. 
 
Dosar nr. 15966 (307 file) 
Potur Constantin Selivestrovici, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al s. Prăjila, r-l Floreşti, RSSM. 
Dogotari Grigorii Dmitrievici, a.n. 1911, originar şi fost locuitor al s. Prăjila, r-l Floreşti, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 16 mai 1945, în baza art. 54 – 1a CP al 
RSS Ucraina, au fost condamnaţi la pedeapsă capitală. Prin decizia Prezidiului Sovietului Suprem URSS 
din 13.07.1945 pedeapsa capitală a fost înlocuită cu 20 ani muncă silnică. 
Marcovţan Grigorii Nicolaevici, a.n. 1917, originar şi fost locuitor al s. Prăjila, r-l Floreşti, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 16 mai 1945, în baza art. 54 – 1a CP al 
RSS Ucraina, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943, a 
fost condamnat la 15 ani muncă silnică cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea 
averii. 
Pîslaraş Afanasii Constantinovici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Prăjila, r-l Floreşti, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 16 mai 1945, în baza art. 54 – 1a CP al 
RSS Ucraina, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943, a 
fost condamnat la 20 ani muncă silnică cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea 
averii. 
Au participat la exterminarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască în s. Prăjila. 
 
Dosar nr. 019184 (289 file) 
Galearschii Grigorii Timofeevici, a.n. 1888, originar şi fost locuitor al s. Climăuţii, r-l Donduşeni, RSSM; 
Rîjac Efim Iosifovici, a.n. 1905, originar şi fost locuitor al s. Climăuţii, r-l Donduşeni, RSSM; 
Rusu Vasilii Zaharovici, a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Climăuţii, r-l Donduşeni, RSSM; 
Chiriac Stepan Gheorghievici, a.n. 1892, originar şi fost locuitor al s. Climăuţii, r-l Donduşeni, RSSM; 
Chiriac Ilia Vasilievici, a.n. 1888, originar şi fost locuitor al s. Climăuţii, r-l Donduşeni, RSSM; 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD URSS din 08 decembrie 1945, în baza art. 54 – 
1”a” CP al RSSU au fost condamnaţi: 
Galearschii G.T. la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
Rîjac E.I. la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea 
averii. 
Chiriac S.Gh. şi Chiriac I.V. au fost recunoscuţi nevinovaţi. 
Au acordat suport autorităţilor germano – române la identificarea persoanelor de origine evreiască. 
Au participat la maltratarea evreilor. Au sustras bunurile acestora. 
 
Dosar nr. 021984 (325 file) 
Palii Ivan Dmitrievici, a.n. 1883, originar şi fost locuitor al s. Briceni, r-l Tîrnova, RSSM; 
Ursachi Andrei Andreevici, a.n. 1920, originar şi fost locuitor al s. Briceni, r-l Tîrnova, RSSM. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 09 - 10 august 1944, în baza art. 2 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 au fost condamnaţi la 15 ani muncă 
silnică fiecare, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Reşetniuc Alexei Vladimirovici, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al s. Briceni, r-l Tîrnova, rus; 
Popivniuc Roman Ivanovici, a.n. 1888, originar din s. Markovca, Ucraina, fost locuitor al s. Briceni, r-l 
Tîrnova, rus; 
Guţicov Vladimir Nicolaevici, a.n. 1908, originar şi fost locuitor al s. Briceni, r-l Tîrnova, rus; 
În baza art. 54 – 1”a” al CP Ucraina, au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate fiecare cu 
interdicţii în drepturi pe un termen de 3 ani şi confiscarea averii. 
Leanca Nicolai Fiodorovici, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al s. Briceni, r-l Tîrnova, rus; 
În baza art. 54 – 3 al CP Ucraina, a fost condamnat la 8 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 3 ani şi confiscarea averii. 
Au participat la maltratarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască. Au însuşit bunurile evreilor 
arestaţi. 
 
Dosar nr. 32820 (46 file) 
Andreev Ivan Pavlovici, a.n. 1914, originar din s. Teleneşti, jud. Orhei, fost locuitor al or. Bălţi, 
membru al „Gărzii de fier”. 
Prin sentinţa Judecătoriei regionale al or. Penza din 15.11.1941, în baza art. 58 – 4 al CP RSFSR a fost 
condamnat la pedeapsă capitală. 
A fost conducătorul partidului „Garda de fier” din or. Teleneşti. Avea o atitudine ostilă vizavi de 
comunişti şi evrei. 
 
Dosar nr. 018363 (66 file) 
Meliniciuc Leontii Gheorghievici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Codreni, r-l Otaci, RSSM, 
ucrainean; 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI RSSM din 29 noiembrie 1945, în baza art. 54 – 1”a” 
CP al RSS Ucraina a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
A participat activ la arestarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 32207 (66 file) 
Osadciuc Vasilii Nichiforovici, a.n. 1900, originar din s. Buzovţî, jud. Hotin, fost locuitor al s. Popvca, 
jud. Bălţi, ucrainean, membru al partidului cuzist. 
Prin hotărîrea Colegiului judecătoresc al Judecătoriei Supreme al RSFSR din 10.12.1941, în baza art. 
58 – 10, p. 1 al CP al RSS Ucraina, a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe termen de 5 ani. 
A fost condamnat pentru agitaţie contrarevoluţionară. Propaga ideile partidului cuzist şi ţărănist. 
 
Dosar nr. 018068 (196 file) 
Bocla Vladimir Matveevici, a.n. 1896, originar şi fost locuitor al s. Cupcino, r-l Brătuşeni, RSSM, 
membru al partidului cuzist; 
Burlacu Cuzima Ivanovici, a.n. 1883, originar şi fost locuitor al s. Cupcino, r-l Brătuşeni, RSSM, 
membru al partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI RSSM din 08 octombrie 1948, în baza art. 54 – 1”a” 
al CP al RSS Ucraina, au fost condamnaţi la: 
Bocla V.M. - 25 ani privaţiune de libertate; 
Burlacu C.I. - 25 ani privaţiune de libertate. 
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Au trădat autorităţilor germano – române activiştii sovietului sătesc. 
 
Dosar nr. 018599 (83 file) 
Secrii Ilia Condratievici, a.n. 1896, originar şi fost locuitor al s. Cerlino, r-l Vertiujeni, jud. Soroca. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI RSSM din 27 iulie 1946, în baza art. 54 – 1”a” al CP 
al R. Ucraina, a fost condamnat la 15 ani privaţiune de libertate. 
A luat parte la represiuni împotriva cetăţenilor de origine evreiască. 
 
 Dosar nr. 017250 (139 file) 
Cojucari Ivan Ivanovici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Cajba, r-l Grigoriopol; 
Apostolache Nicolai Gheorghievici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Cajba, r-l Glodeni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 24 octombrie 1945, în baza art. 54 – 
1”a” al CP al R. Ucraina, au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în 
drepturi pe termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au trădat autorităţilor germano – române persoane de origine evreiască. Au participat la arestarea şi 
maltratarea evreilor. 
 
Dosar nr. 015315 (69 file) 
Cobasnean Foma Vasilievici, a.n. 1877, originar şi fost locuitor al s. Sagaidac, r-l Cimişlia, membru al 
partidului cuzist. 
Prin decizia „Osoboe Sovieşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 04.03.1942, în baza art. 58 – 13 al CP 
al RSFSR, a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate. 
Promova ideologia partidului cuzist. Îndemna populaţia satului de-a organiza pogromuri asupra 
evreilor. 
 
Dosar nr. 5062 (140 file) 
Ghiţiu Ilarion Ivanovici, a.n. 1901, originar şi fost locuitor al s. Ghirova, r-l. Teleneşti. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI RSSM din 28 noiembrie 1947, în baza art. 54 – 1”a” 
al CP al RSS Ucraina, cu aplicarea art. 2 din Decretului Prezidiului Sovietului Suprem RSSM din 26 mai 
1947 a fost condamnat la 25 ani detenţie în lagăr de corecţie prin muncă cu interdicţii în drepturi pe 
un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
În luna iulie 1941 a participat activ la arestarea şi împuşcarea persoanelor de origine evreiască, 
precum şi a activiştilor sovietici. 
 
Dosar nr. 023141 (40 file) 
Koh Iosif Karlovici, a.n. 1911, originar din s. Arbuza, Bucovina de Nord, domiciliat în or. Chişinău, 
german, membru al partidului cuzist. 
Prin decizia „Osoboe Soveşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 08 aprilie 1942, în baza art. art. 58 – 
13, 58 – 1 „a”al CP al R. Ucraina a fost condamnat la pedeapsa capitală. 
A luat parte activă la maltratarea evreilor. 
 
Dosar nr. 022613 (55 file) 
Martea Ivan Ivanovici, a.n. 1890, originar şi fost locuitor al s. Corneşti, r-l Călăraşi, membru al 
partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 12 februarie 1946, în baza art. 54 – 1 „a” 
al CP R. Ucraina, a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi sechestrarea averii. 
A participat la maltratarea persoanelor de naţionalitate evreiască. 
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Dosar nr. 018959 (197 file) 
Pavlenco Andrei Harlampievici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Ialpugeni, r-l Cimişlia, jud. 
Bender; 
Ţabura Fiodor Ivanovici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Ialpugeni, r-l Cimişlia. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 29 octombrie 1945 au fost condamnaţi: 
Pavlenco A.H. în baza art. 54 – 1”a” al CP R. Ucraina, la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe termen de 5 ani şi sechestrarea averii. 
Ţabura F.I. în baza art. 54 – 3 al CP al RSS Ucraina, cu aplicare art. 54 – 2 al CP al R. Ucraina la 7 ani 
privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi sechestrarea averii. 
Au participat la arestarea evreilor. 
 
Dosar nr. 022713 (I vol. - 335 file) 
(II vol. – 271 file) 
Căpăţînă Vasilii Iachimovici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Arioneşti, r-nul Otaci, membru al 
„Gărzii de fier”; 
Baban Dmitrii Sofronovici, a.n. 1911, originar şi fost locuitor al s. Arioneşti, r-nul Otaci; 
Gînju Elena Cozma, a.n. 1910, originară şi fostă locuitoare a s. Arioneşti, r-nul Otaci. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al garnizoanei Bălţi din 22 iunie 1945, au fost condamnaţi: 
Căpăţînă V.I., în baza art. 206-7„g”, 54-1„a” al CP al R Ucraina, la 10 ani privaţiune de libertate cu 
interdicţie în drepturi pe termen de 5 ani şi sechestrarea averii; 
Baban D.F. şi Gînju E.C., în baza art. 206-7„g” al CP al R Ucraina la 5 ani privaţiune de libertate. 
Au participat la trădarea şi împuşcarea activiştilor sovietici şi a cetăţenilor de etnie evreiască. 
 
Dosar nr. 015221 (20 file) 
Ispravnic Gheorghe Denisovici, a.n. 1900 , originar şi fost locuitor al s. Tîrnova, jud. Soroca, membru 
al partidului cuzist. 
Prin decizia „Osoboie Soviesceanie” de pe lîngă NKVD al URSS din 21.03.1942, în baza art. 58-13 al CP 
RSFSR a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate. 
A fost conducătorul partidului cizist din s. Tîrnova. Propaga ideologia partidului. 
 
  Dosar nr. 013892 (65 file) 
Taco Victor Dmitrievici, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al or. Chişinău, membru al partidului cuzist. 
Matveenco Nicolai Feodoseevici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al or. Chişinău, ucrainean, 
membru al partidului cuzist. 
 
Prin decizia „Osoboie Soviesceanie” de pe lîngă NKVD al URSS, din 12 august 1942, în baza art. 58-4 al 
CP RSFSR au fost condamnaţi la 5 ani privaţiune de libertate. 
Au fost membri activi ai partidului cuzist. Promovau ideologia partidului. Adepţi înflăcăraţi ai 
pogromurilor împotriva evreilor. 
 
Dosar nr. 014724  (36 file) 
Onica Vladimir Constantinovici, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al s. Drăsliceni, jud. Chişinău. 
Prin decizia „Osoboie Soviesceanie” de pe lîngă NKVD al URSS din 29 august 1942 în baza art. 58-4, 
58-10 al CP RSFSR a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate. 
A fost membru activ al partidului cuzist, membru al partidului  „Frontul renaşterii naţionale”. Avea o 
atitudine ostilă faţă de comunişti şi evrei. 
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 Dosar nr. 015384 (19 file) 
Bezereu Trifan Ivanovici, a.n. 1898, originar şi fost locuitor al s. Beliceni, r-nul Sîngerei, cuzist. 
Prin decizia „Osoboie Soviesceanie” de pe lîngă NKVD al URSS din 27 iunie 1942, în baza art. 58-13 al 
CP RSFSR a fost condamnat la 5 ani de muncă silnică. 
A fost primar şi organizator al partidului cuzist din sat. A participat activ la congresele partidului. Avea 
o atitudine ostilă faţă de evrei. 
 
Dosar nr. 013270 (26 file) 
Svatuţa Demian Manuilovici, a.n. 1897, originar şi fost locuitor al s. Văratic, jud. Bălţi, cuzist. 
Prin decizia „Osoboie Soviesceanie” de pe lîngă NKVD al URSS din 17 iunie 1942, în baza art. 58-4 al 
CP RSFSR a fost condamnat la 8 ani privaţiune de libertate. A fost membru activ al partidului cuzist şi 
„georgist”. 
 
Dosar nr. 013073 (48 file) 
Andruh Ivan Moiseevici, a.n. 1896, originar din s. Moşani, jud. Soroca, domiciliat în s. Slobodzia, jud. 
Soroca, ucrainean, cuzist. 
Prin decizia „Osoboie Soviesceanie” de pe lîngă NKVD al URSS din 26.11.1940, în baza art. 58-13 al CP 
R. Ucraina a fost condamnat la 8 ani privaţiune de libertate. 
Promova activ ideologia partidului cuzist. 
 
Dosar nr. 014517 (34 file) 
Zlatan Zaharia Ivanovici, a.n. 1911, originar şi fost locuitor al s. Lalova (Ialova), r-nul Rezina. 
Prin hotărîrea „Osoboie Soviesceanie” de pe lîngă NKVD al URSS din 02 septembrie 1942, în baza art. 
58-4, 58-10, p. II al CP RSFSR a fost condamnat la 8 ani privaţiune de libertate. 
Membru activ al partidului cuzist. 
 
Dosar nr. 012941 (22 file) 
Strulea Gheorghe Parfentievici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Bedragii Noi, r-nul Edineţ, 
cuzist. 
Prin decizia „Osoboie Soviesceanie” de pe lîngă NKVD al URSS din 14.06.1943 în baza art. 58-13 al CP 
RSFSR a fost condamnat la 7 ani privaţiune de libertate. 
Propaga activ ideologia partidului cuzist. 
 
Dosar nr. 012860 (43 file) 
Dumitrescu Nicolai Semionovici, a.n. 1891, originar din s. Faluari , jud. Tîrgu Neamţ, fost locuitor al s. 
Chiţcani, r-nul Bender, român, cuzist. 
Prin decizia „Osoboie Soviesceanie” de pe lîngă NKVD al URSS din 11 ianuarie 1941, în baza art. 58-13 
al CP al R. Ucraina a fost condamnat la 5 ani privaţiune de libertate. 
Membru activ al partidului cuzist. 
 
Copia Dosarului 022061 (284 file) 
Strahman Nahman Mordko, a.n. 1910, originar din localitatea Teleneşti, jud. Orhei şi domiciliat în or. 
Rîbniţa, evreu; 
Vainştoc Şaia David, a.n. 1904, originar din s. Sîrcova, jud. Orhei, domiciliat în Rîbniţa. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 31.10.1944 au fost condamnaţi: 
Strahman N.M., în baza art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 şi 
art. 54-10, alin. 2 al CP al R Ucraina, la 15 ani de muncă silnică cu interdicţie în drepturi pe un termen 
de 5 ani şi sechestrarea averii. 
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Vainştoc Ş.D., în baza art. 54-1„a” al CP al R. Ucraina la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţie în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi sechestrarea averii. 
În anul 1941 s-au angajat în serviciu la autorităţile germano - române. Fiind numiţi şefi la „Ghetto” 
din Rîbniţa, susţineau regimul stabilit în „Ghetto”, scoteau forţat populaţia la lucrările militare şi 
gospodăreşti, organizate de autorităţile germano - române. Pentru eschivarea de la muncă, au 
maltratat 4 persoane. 
 
Copia Dosarului nr. 020995 (I vol. – 261 file) 
(II vol. – 307 file) 
Boşerniţan Samuil Saul, a.n. 1899, originar din or. Rezina, fost locuitor al or. Chişinău, evreu. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI  RSSM din 20-24 august 1948, în baza art. art. 54-
1„a”, 54, alin.2 al CP al R Ucraina a fost condamnat, la 10 ani de detenţie în lagărul de muncă 
corecţională, cu interdicţie în drepturi pe un termen de 5 ani. 
În octombrie 1941, benevol s-a angajat la autorităţile germano - române în serviciu, în lagărul 
„Ghetto” din Rîbniţa. A maltratat prizonierii din „Ghetto” pentru neîndeplinirea dispoziţiilor. 
 
Copia Dosarlui nr. 18407 (160 file) 
Orac Fiodor Ivanovici, a.n. 1893, originar şi fost locuitor al s. Tripchi, r-nul Edineţ. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 29 mai 1947, în baza art. 54-1„a”, al CP al 
R Ucraina a fost condamnat la 10 ani de privaţiune de libertate, cu interdicţie în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Fiind primar, în iunie 1941, a participat activ la arestarea cetăţenilor de origine evreiască. A acordat 
suport autorităţilor germano - române la arestarea a 70 persoane, care ulterior au fost închise în 
„Getto”. 
 
Copia Dosarului nr. 017383 (159 file) 
Sanduleac Petru Constantinovici, a.n. 1901, originar şi fost locuitor al s. Petreşti, r-nul Ungheni; 
Sanduleac Ivan Constantinovici, a.n. 1898, originar şi fost locuitor al s. Petreşti, r-nul Ungheni.  
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 20 iulie 1945, în baza art. 54-1„a” al CP al 
R Ucraina, cu aplicarea art.2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 au 
fost condamnaţi, la 15 ani de muncă silnică fiecare, cu interdicţie în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. Ulterior termenul a fost redus la 10 ani. 
Fiind angajaţi la autorităţile germano - române, au trădat activiştii sovietici şi au participat la 
exterminarea a 27 persoane de origine evreiască. 

 
 
Copia Dosarului nr. 31417 (158 file) 
Lupan Petru Grigorievici, a.n. 1917, originar şi fost locuitor al s. Cepeleuţi, r-nul Briceni. 
Teleucă Nicolai Efremovici, a.n. 1925, originar şi fost locuitor al s. Cepeleuţi, r-nul Briceni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 19 februarie 1945, în baza art. 54-1„a” al 
CP al R Ucraina a fost condamnat la pedeapsă capitală, prin împuşcare şi confiscarea averii. 
Teleucă N.E. a fost arestat în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainei. A decedat pînă la condamnare. 
Cauză decesului – tif. 
Au organizat exterminarea în masă a evreilor şi activiştilor sovietici în s. Cepeleuţi, r-nul Briceni. 
 
Copia Dosarului nr. 14418 (100 file) 
Dascal Serghei Vasilievici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Grincăuţi, r-nul Edineţ; 
Ivas Iacob Calistratovici, a.n. 1920, originar şi fost locuitor al s. Grincăuţi, r-nul Edineţ. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 10 martie 1945, în baza art. 54-1„a” al CP 
al R Ucraina, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 au 
fost condamnaţi la 20 ani muncă silnică fiecare cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
În anul 1941 au participat la exterminarea evreilor. 
 
Copia Dosarului nr. 644 (86 file) 
Muntean Nicolai Ivanovici, a.n. 1914, originar şi fost locuitor al or. Hînceşti. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 28 februarie 1945, în baza art. 1 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la pedeapsă 
capitală, ulterior înlocuită cu 20 ani muncă silnică. 
A participat la arestarea şi împuşcarea a 11 cetăţeni de naţionalitatea evreiască. 
 
Copia Dosarului nr. 1336 (252 file) 
Gîlcă Alexandru Petrovici, a.n. 1898, originar şi fost locuitor al s. Onişcani, r-nul Călăraşi, membru al 
partidului cuzist; 
Craciun Vasilii Fiodorovici, a.n. 1876, originar şi fost locuitor al s. Onişcani, r-nul Călăraşi. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 17.12.1945, în baza art. 54-1„a” al CP al 
R Ucraina au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au participat la arestarea şi împuşcarea a 30 evrei în s. Onişcani. 
 
Copia Dosarului nr. 1461 (64 file) 
Borosean Ivan Antonovici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Vîsoca, r-nul Soroca. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 24 septembrie 1945, în baza art. 54-1„a” 
al CP al R Ucraina, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 
19.04.1943, a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani 
şi confiscarea averii. 
A trădat autorităţilor germano – române cetăţeni de origine evreiască şi activişti sovietici din s. 
Vîsoca. 
 
Dosar 020975 (199 file) 
Cabac Simion Abramovici, n. 1919, originar  al satului Voronkova, r-l Râbniţa, cetăţean al URSS, 
moldovean,  necăsătorit, fără antecedente penale.  
Prin sentinţa Tribunalului militar al districtului militar Odesa din 19 octombrie 1954, în baza art. 54-
1„b” C.P. al RSSU cu aplicarea art.2 Decretului P.S.S. al URSS din 19.04.43 la 15 ani de muncă şi 
confiscare de avere. 
 A fost numit cu consimţământul lui, în calitate de notar la primăria s.Stanislavko, r-l. Kotovsk, reg. 
Odesa;  lua cuvîntul în piaţa satului Stanislavka cu chemări referitoare la executarea ordinilor 
autorităţilor române despre predarea produselor alimentare şi echipamentului pentru armatele 
germano – române,  calomnia Armata Roşie şi satului sovietic, traducea din limba rusă propovăduirea 
preotului român în limba rusă, şi care conţinea agitaţie antisovietică. Învinuit că folosea violenţa fizică 
împotriva activiştilor comunişti şi comsomolişti.  
 
Dosar 5061 (226 file) 
Coban Gheorghe Grigorevici, n. 1910, originar al s. Braviceni, r-l  Orhei, cetăţean al RSSM, 1946 
judecat pentru absenţa de la locul de muncă la 3 luni privaţiune de libertate. În acelaşi timp a fost 
învinuit că s-a angajat benevol  în serviciul jandarmeriei Române în timpul războiului, efectuând 
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arestări a activiştilor sovietici. Pentru aceasta a fost condamnat, prin sentinţa Tribunalului militar al 
trupelor MVD  a RSSM din 31 octombrie 1947, la 25 ani lagăr de corecţie prin muncă cu interdicţie în 
drepturi pe termen de 5 ani. 
 
Dosar 019426 (83 file) 
 Lavreniuc Gavriil Asc. a.n. 1988, originar al s.Voloviţa , r-l  Soroca, RSSM, moldovean,   cetăţean al 
RSSM. Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 10 ianuarie 1946, în baza art. 
54-1„a” al CP al RSS Ucrainene, a fost condamnat la 10 ani lagăr de corecţie prin muncă şi 5 ani de  
interdicţii în drepturi. 
A transmis jandarmilor români activişti sovietici, participînd ca martor în cadrul procesului de 
judecată asupra acestora. 

 
Dosar 022830 (178 file)  
Cojuhari Nicolae Vasilevici a.n. 1911, originar al  satuluiVisoca, r-l  Zguriţa, cetăţean al RSSM, 
moldovean, fără antecedente penale.  
A fost condamnat în baza art. 54-1„a” CP al Ucrainei şi în conformitate  cu art.2 al  Decretului P.S.S. al 
URSS din 19 aprilie 1943 la 15 ani muncă silnică cu interdicţie în drepturi pe termen de 5 ani  şi 
confiscarea averii  personale. 
După sosirea în sat a trupelor româno-germane, a participat la denunţarea activiştilor sovietici şi a 
cetăţenilor de naţionalitate evreiască. 
S-a incriminat că a predat autorităţilor române familiile lui Gruzin G., Bortnic I., Blicştein V, care au 
fost împuşcate de către soldaţii români. 
 
Dosar 017864 (381 file) 
Ostrovski, Anton Mihailovici, n. 1907, Satul Călugăr, raionul Floreşti, condamnat de către Tribunalul 
Trupelor NKVD al RSSM la 12 noiembrie 1944 conform 54-1„a” CP al Ucrainei la 15 ani de lagăr 
corecţie prin muncă pentru persecutarea evreilor în timpul războiului (împreună cu fratele său, 
Simion).  
 
Dosar 022326 (136 file) 
Patrinic, Ivan Vasilevici a.n. 1918, originar şi domiciliat în satul Edineţ, judeţul Bălţi, de origine 
moldovean, căsătorit, analfabet, fără antecedente penale. 
A fost condamnat în baza art. 54-1„a” CP al Ucrainei şi în conformitate  cu art.2 al  Decretului P.S.S. al 
URSS din 19 aprilie 1943 la 20 ani de muncă silnică cu interdicţie în drepturi politice  pe termen de 5 
ani  fără confiscarea averii  personale din lipsa acesteia. 
În iulie 1941 împreună cu alte persoane, a primit armă de foc de la jandarmerie şi împreună cu 
jandarmii români a participat la arestarea persoanelor de origine etnică evreiască şi trimise la comisia 
de selectare a lor pentru împuşcare.  Astfel au fost împuşcate familiile lui Srul Elkis, Sukor Vaserman, 
Kasel Fuks şi altora, la reţinerea persoanelor de etnie evreiască, îi maltrata, de la Koifman a luat vaca 
şi viţelul. 
 
Dosar 020970 (260 file) 
  Patraş, Mihail Vladimirovici  a.n. 1920, originar al or. Făleşti, RSSM,  moldovean, fără antecedente 
penale. 
   A fost condamnat în baza art. 54-1„a”  C.P. al RSSU la 25 ani privaţiune de libertate în L.M.C., cu  
interdicţie de drepturi pe 5 ani şi confiscarea averii. 
A fost angajat în serviciul român în calitate de supraveghetor Ghetto-ului din Floreşti în octombrie  
1941, viola fetele evreice.  
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  Dosar 017202 (201 file) 
Pascari, Vasile Vasilevici, n. 1916, satul Cujbă, raionul Glodeni, moldovean, condamnat la 10 ianuarie 
1946 de către Tribunalul militar la trupelor NKVD al RSSM la 10 ani lagăr de corecţie prin muncă 
conform articolului 54-3 al CP al RSS Ucrainene. Învinuit că folosea violenţa fizică împotriva 
cetăţenilor sovietici în timpul războiului. 
 
Dosar 022386 (220 file) 
Krivoruciko, Andrei Simionovici Vladimirovici  a.n. 1915, originar din s. Bazalevca, r-l.  Pecej, reg. 
Harkov,  locuitor s. Stepanovka,  ucrainean, fără antecedente penale,   
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD a RSSM din 10 septembrie 1951, în baza art. 54-
1„a” al CP al RSS Ucrainene la 25 ani  privaţiune de libertate  în lagăr de corecţie prin muncă cu 
interdicţie în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii.  
Învinuit că s-a angajat benevol  în serviciu la poliţia generală, el efectua percheziţii, arestări a 
activiştilor sovietici.  
 
Dosar 3397 (146 file) 
Postică Ivan Mihailovici, n. 1907, satul Ulmu, raionul Kotovsk, condamnat de către Tribunalul Militar 
al Trupelor NKVD al RSSM la 10 ani lagăr de corecţie prin muncă şi 5 ani lipsire de drepturi civice 
conform articolului 54-1„a” al CP al RSS Ucrainene. A fost învinuit de crime împotriva soldaţilor 
sovietici şi a cetăţenilor de naţionalitate evreiască.  
 
 
Dosar 3926 (vol. I – 111 file, vol II – 245 file) 
Gavinschi, Nicolae Efimovici, n. 1906, s. Gura-Căinarului, raionul Floreşti. În 1941, în timpul evacuării 
Armatei Roşii din Basarabia, a împiedicat retragerea unor cetăţeni de origine evreiască şi pe care ia 
predat trupelor române. A fost condamnat la 14 martie 1949 de către Tribunalul Trupelor NKVD al 
RSSM la 25 de ani de lagăr de corecţie prin muncă. 
 
Dosar 016882 (134 file) 
Moldovan Ferapontie Ivanovici  a.n. 1907, originar din s. Nicoreni, r-l Râşcani,  RSSM,  moldovean, 
căsătorit, fără antecedente penale,   
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NCVD a RSSM din 14 noiembrie 1945, în baza art. 54-1„a” 
al CP al R Ucraina la 10 ani  privaţiune de libertate  în lagăr de corecţie prin muncă cu interdicţie în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii.  
Învinuit că  a  predat  jandarmilor români pe cetăţeanul de origine evreiască pe nume Iosif ce lucra 
croitor în s. Nicoreni, soarta căruia nu este cunoscută. 

 
Dosar 018890 (135 file) 
Rusanovschi, Nicolae Ivanovici, n. 1907, s. Ruseni, raionul Ocniţa, din ţărani mijlocaşi, cuzist, în iulie 
1941 a participat la maltratarea activiştilor sovietici şi a cetăţenilor de etnie evreiască. Condamnat la 
13 septembrie 1945 conform art. 54-1 “a” al CP al RSS Ucrainene la 15 ani muncă silnică.  

 
Dosar 19217 (117 file) 
 Botnari Aleksandr Ivanovici a.n. 1908, originar şi locuitor al s. Ruseni, raionul Ocniţa RSSM, 
moldovean, căsătorit, membru al partidului cuzist. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI al RSSM din 13.septembrie  1945, în baza art. 54-
1„a” al CP al Ucrainei a fost condamnat la 10 ani  de lagăr de corecţie prin muncă  şi 5 ani  interdicţii 
în drepturi. 
Ducea agitaţie antisovetică calomniind puterea sovietică, împreună cu jandarmii români  el efectua 
percheziţii, arestări a activiştilor sovietici.  
 
Dosar 022485 (130 file) 
Voronovschi, Vasile Aleksandrovici  a.n. 1901, originar şi locuitor al or. Chişinău, rus, căsătorit, 
neştiutor de carte, fără antecedente penale. 
A fost condamnat în baza art.2 al  Decretului P.S.S. al URSS din 19 aprilie 1943 la 15 ani de muncă 
silnică cu interdicţie în drepturi politice  pe termen de 5 ani  şi confiscarea averii  personale. 
Învinuit că în timpul ocupaţiei române  a lucrat poliţist şi a folosit violenţa fizică împotriva cetăţenilor 
sovietici.  
 
Dosar 022755 (214 file) 
Cristea Nicolae Dimitrie a.n. 1897, originar şi locuitor al s. Vâprova raionul Orhei,  moldovean, 
căsătorit, fără antecedente penale.  
A fost condamnat în baza art. 54-1„a”  C.P. al RSSU la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţie de 
drepturi pe  termen de 5 ani şi confiscarea averii  personale. 
A comunicat comandamentului român că la Vâprova locuiesc câţiva evrei şi că în urma acestui 
denunţ autorităţile române au împuşcat 6 persoane, altele 8 au fost maltratate. 

 
Dosar nr.1899 (copia) - 167 file.  
Rusu Ivan Constantinovici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Barbăieni, r-nul Nisporeni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI al RSSM din 29 martie 1946, în baza art. 2 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 şi art. 54-10 p.2. al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 20 ani de muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 
ani şi confiscarea averii. 
În vara anului 1941 personal a înecat un cetăţean de origine evreiască în rîul Prut. 
 
Dosar nr. 2374, (copia) - 368 file.  
Cotlearov Piotr Fiodorovici, a.n. 1882, originar şi fost locuitor al s. Sculeni. 
Curca Eftenii Afanasievici, a.n. 1895, originar şi fost locuitor al s. Sculeni . 
Eftodii Alexandr Ivanovici, a.n. 1896, originar şi fost locuitor al s. Sculeni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 23 iulie 1945, în baza art. 54-1”a” al CP 
RSS Ucrainene au fost condamnaţi: 
Curca E.A., Eftodii A.I. – 10 ani de detenţie şi confiscarea averii. 
Cotlearov P.F. – 20 ani muncă silnică şi confiscarea averii. 
Participanţi la pogromul organizat în Sculeni asupra cetăţenilor de naţionalitate evreiască. 

 
Dosar nr. 2910 (copia) – 93 file.  
Musteaţă - Bodoliuc Gheorghii Fiodorovici, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-nul 
Sîngerei. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 21 aprilie 1945 în baza art. 54-1”a” al CP 
RSS Ucrainene, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 
a fost condamnat la 20 ani de muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii.  
A luat parte la împuşcarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască (au fost ucişi circa 300 evrei). 
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Dosar nr. 3412 (copia) – 127 file.  
Ciornîi Vladimir Nichiforovici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Frasino, r-nul Tîrnova. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 13 decembrie 1945, în baza art. 54-1”a” al 
CP RSS Ucrainene, cu aplicarea art. 2 din Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 
19.04.1943 1945 a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 
5 ani. A participat la împuşcarea cetăţenilor de origine evreiască. 

 
 
 

Dosar nr. 013539 (34 file)  
Demciuc Danil Ignatievici, a.n. 1902, originar din regiunea Volînsk, Rusia, fost locuitor al s. Novîe 
Funduri, r-nul Făleşti, cuzist. 
Prin decizia „Osoboie Sovieşceanie” de pe lîngă NKVD al URSS din 04.11.1942, în baza art. 58-13 CP al 
RSFSR a fost condamnat la 8 ani de detenţie. 
Preşedinte al Partidului cuzist din s. Nicolaevca. Membru activ al Partidului cuzist. 

 
Dosar nr. 013700 (34 file)  
Doroşchevici Leon Iosifovici, a.n. 1894, originar al s. Grozeşti, r-nul Nisporeni, locuitor al s. Pîrliţa, r-
nul Corneşti, ucrainean, membru al Partidului cuzist. 
Prin decizia „Osoboie Soveşcianie” de pe lîngă NKVD al URSS din 24.06.1942, în baza art. 58-13 CP al 
RSFSR a fost condamnat la 8 ani privaţiune de libertate. 
Conducător al Partidului cuzist din sat. 
În anul 1936, cu o grupă de cuzişti, a maltratat un evreu. Solicita de la autorităţile române 
permisiunea de a desfăşura pogromuri asupra evreilor. 

 
Dosar nr. 013841 (29 file)  
Budescu Condrat Fiodorovici, a.n. 1873, originar şi fost locuitor al s. Djamana, r-l Anenii Noi, membru 
al Partidului cuzist. 
Prin decizia „Osoboe Sovieşceanie” de pe lîngă NKVD URSS, din 13.06.1941, în baza art. 58 p. 4 CP al 
RSFSR, a fost condamnat la 5 ani privaţiune de libertate. 
Membru activ al Partidului cuzist. Conducător al Partidului cuzist din s. Djamana. Condamnat pentru 
activitate contrarevoluţionară. 

 
Dosar nr. 015382 (32 file)  
Șcut Vasilii Galactionovici, a.n. 1901, originar şi fost locuitor al s. Alexeevca, r-l Brătuşeni, membru al 
Partidului cuzist. 
Prin decizia „Osoboe Sovieşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 27.06.1942, în baza art. 58 - 13 CP al 
RSFSR a fost condamnat la 10 ani privaţiuni de libertate. 
Membru activ al Partidului cuzist din sat. 
 
Dosar nr. 015425 (35 file)  
Dediu Constantin Mihailovici, a.n. 1894, originar şi fost locuitor al s. Ciuciuleni, r-l Străşeni, jud. 
Chişinău, cuzist. 
Prin decizia „Osoboe Sovieşceanie” de pe lîngă NKVD URSS din 17.06.1942, în baza art. 58 - 4 CP al 
RSFSR a fost condamnat la 5 ani privaţiune de libertate. 
Fiind conducător al Partidului cuzist din sat, a organizat pogromuri asupra evreilor şi a persecutat 
activiştii sovietici. 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



101 
 

 
Dosar nr. 15743 (202 file)  
Bosîi Vasilii Ivanovici, a.n. 1891, originar şi fost locuitor al s. Pîrliţa, r-nulUngheni. 
Andriuşina Ana Antonovna, a.n. 1881, originară din s. Volcova, regiunea Curgan, domiciliată în s. 
Pîrliţa, r-nul Corneşti. 
Buga Efrosinia Fiodorovna, a.n. 1909, originară şi fostă locuitoare a s. Pîrliţa, r-nul Corneşti. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor de interne ale RSSM din 11.07.1945 în baza art.54-1”a” al 
CP RSS Ucraineană au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au indicat autorităţilor germano-române locul aflării unui grup de persoane, evrei de naţionalitate, 
care au fost împuşcate ulterior. Au participat la sustragerea bunurilor de la cetăţenii de origine 
evreiască. 

 
Dosar nr. 017003 (98 file)  
Boblic Todos Sinicovici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Sarali, r-nul Drochia, membru al 
Partidului liberal. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 04.03.1945 în baza art. art. 54-3, 54-
10, p .II al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat, la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani. 
Fiind membru al Partidului cuzist, îndemna populaţia la exterminarea comuniştilor şi evreilor. A 
participat la arestarea activiştilor sovietici şi a cetăţenilor de origine evreiască. A însuşit bunurile 
evreilor arestaţi. 

 
Dosar nr. 017101 (109 file)  
Cazac Dmitrii Iacovlevici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Mateuţi, r-nul Rezina, cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 30 iulie 1945, în baza art. 54-1”a” al CP 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. 
Membru activ al Partidului cuzist. În iulie 1941 a predat autorităţilor române activiştii sovietici. 
 
Dosar nr. 17184 (copia), 133 file.  
Luța Ivan Dmitreievici, a.n. 1919, originar şi fost locuitor al s. Onişcani, r-l Răspopeni, jud. Orhei. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 05 decembrie 1945, în baza art. 54 – 1”a” 
al CP RSS Ucrainene, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 
aprilie 1943 a fost condamnat la 20 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani 
şi confiscarea averii. 
În octombrie 1942 a participat la împuşcarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr.017243, 102 file.  
Novac Semion Parfentievici, a.n. 1878, originar şi fost locuitor al s. Chiurt, r-nul Brătuşeni, cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD ale RSSM din 25.12.1944, în baza art.54-1”a” al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A fost membru activ al Partidului cuzist. A acordat sprijin autorităţilor germano-române la arestarea 
activiştilor sovietici. 

 
Dosar nr. 017326, 35 file.  
Galeţchii Anton Petrovici, a.n. 1901, originar din Donduşeni, fost locuitor al or. Donduşeni, cuzist. 
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Prin Decizia „Osoboe Soveşcianie” a URRS din 12.03.1942 a fost condamnat la pedeapsă capitală. 
A fost condamnat pentru faptul că, fiind preşedinte al organizaţiei săteşti cuziste, propaga activ 
ideologia Partidului cuzist. 
 
Dosar nr. 017971, 162 file.  
Cuşlari Vladimir Nicolaevici, a.n. 1898, originar şi fost locuitor al s. Oniţcani, r-nul Criuleni, membru al 
Partidului cuzist. 
Prin sentinţa judecătoriei Supreme a RSSM din 14.08.1946, în baza art. art. 54-3, 54-10, p. II a CP al 
URSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A colaborat cu autorităţile germano-române. 
 
Dosar nr. 018129, 80 file.  
Ungureanu Constantin Ivanovici, a.n. 1883, originar şi fost locuitor al s. Pauleşti, r-nul Călăraşi, 
membru al Partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD ale RSSM, în baza art.54-1”a” al CP al RSS Ucrainene 
a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
A trădat activiştii sovietici. A participat la maltratarea populaţiei băştinaşe. 
 
Dosar nr. 018277, 76 file.  
Cujba Safronii Agapovici, a.n. 1893, originar şi fost locuitor al s. Gîrtop, r-nul Cimişlia, membru al 
Partidului cuzist. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM din 28.12.1945, în baza art. 54-10 P. II al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 8 ani privaţiune de libertate. 
Membru activ al Partidului cuzist. Participant a mai multor congrese. 

 
Dosar nr. 018370, 119 file.   
Dubalari Alexei Fedoseevici, a.n. 1910, originar al s. Văscăuţi, r-nul Vertiugeni, fost locuitor al s. 
Climăuţi, r-nul Cotiujeni, membru al Partidului cuzist. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM din 21.02.1946, în baza art. 54-3 al CP al RSS Ucrainene, 
cu aplicarea art. 54-2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 6 ani privaţiune de libertate, cu 
interdicţii în drepturi, pe un termen de 3 ani şi confiscarea averii. 
A acordat autorităţilor germano-române suport în depistarea şi arestarea activiştilor sovietici. 

 
Dosar nr. 018582, 196 file.  
Răzlog Calistrat Manuilovici, a.n. 1905, originar şi fost locuitor al s. Rotunda, r-nul Briceni, membru al 
Partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD ale RSSM din 11.11.1945, în baza art.54-3 al CP al 
RSSS Ucrainene a fost condamnat la 8 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A acordat sprijin autorităţilor germano-române la arestarea militarilor şi a paraşutiştilor sovietici, 
fiind decorat pentru această faptă. A însuşit bunurile materiale ale cetăţenilor de naţionalitate 
evreiască din s. Rotunda. A maltratat soţiile şi mamele ostaşilor sovietici. 

 
Dosar nr. 018855, 110 file.  
Gîra Ivan Andreevici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Savca, r-nul Otaci, membru al Partidului 
cuzist. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD ale RSSM din 22.03.1945, în baza art. 54-1 „a” al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la pedeapsă capitală. 
A acordat suport autorităţilor germano-române la identificarea cetăţenilor de origine evreiască. A 
predat autorităţilor germano-române un detaşament de partizani. 

 
 
 
 

Dosar nr. 18889, 207 file. 
Jardan Vasilii Ivanovici, a.n. 1908, originar şi fost locuitor al s. Redeni, r-l Bravicea, jud. Orhei, 
membru al Partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor MAI RSSM din 19 iulie 1946, în baza art. 54 – 1a CP al 
RSSU, cu aplicarea sancţiunii art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 
a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
A participat activ la arestarea activiştilor sovietici şi a cetăţenilor de naţionalitate evreiască. 

 
Dosar nr. 018909, 139 file.  
Pocitari Semion Filipovici, a.n. 1916, originar şi fost locuitor al s. Schineni, r-nul Zguriţa, membru al 
Partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD ale RSSM din 17 octombrie 1945 a fost condamnat 
la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A participat la pogromul din iulie 1941. A maltratat cetăţeni de naţionalitate evreiască. A însuşit 
averea evreilor. 

 
Dosar nr. 019181, 309 file.  
Struc Vasilii Ivanovici, a.n. 1897, originar şi fost locuitor al s. Briceni, r-nul Otaci, membru al Partidului 
cuzist. 
Brăducean Andrei Semionovici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Briceni, r-nul Otaci, membru al 
Partidului cuzist. 
Cracan Grigorii Mihailovici, a.n. 1886, originar şi fost locuitor al s. Briceni, r-nul Otaci, membru al 
Partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD ale RSSM din 13.08.1945, în baza art. 54-1”a” al CP 
al RSS Ucrainene au fost condamnaţi, la 10 ani privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în drepturi 
pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au participat la jefuirea evreilor. Au colaborat cu jandarmeria română. 
 
Dosar nr.019324, 158 file.  
Focşa Nichifor Gheorghevici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Mihălăşeni, r-nul Ocniţa, membru 
al Partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD ale RSSM din 26.06.1945, în baza art. 54-1 „a” al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate. 
Membru activ al Partidului cuzist. A participat la arestarea activiştilor sovietici. 
 
Dosarul nr. 019350, 123 file.  
Frunze Foma Constantinovici, a.n. 1897, originar şi fost locuitor al s. Ulima, r-nul Cotovsc, jud. 
Chişinău, cuzist. 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



104 
 

Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD ale RSSM din 12.05.1946, în baza art. 54-1”a” al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 15 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
A trădat autorităţilor germano-române cetăţeni de naţionalitate evreiască şi activişti sovietici. A 
escortat 15 evrei la jandarmeria română, unde au fost ulterior împuşcaţi. 

 
Dosarul nr. 019401, (copia) - 142 file.  
Crutarciuc Gheorghii Nicolaevici, a.n. 1909, originar şi fost locuit or al s. Lipcani, r-nul Lipcani. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD ale RSSM din 08.12.1945, în baza art. 54-1”a” al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani și confiscarea averii. 
A participat la arestarea și maltratarea evreilor. 

 
Dosar nr. 019508 – 99 file.  
Parasca Grigorii Efimovici , a.n. 1905, originar şi fost locuitor al s. Brînzeni, r-nul Răspopeni, membru 
al Partidului cuzist.  
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD ale RSSM din 15.09.1945, în baza art. 54-3 CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Acorda sprijin autorităţilor germano-române la arestarea activiştilor şi paraşutiştilor sovietici, la 
exterminarea evreilor. 

 
Dosar nr. 019539 – 113 file.  
Scaculischii Bronislav Corneevici, a.n. 1884, originar din regiunea Cameneţ - Podolsk, fost locuitor al s. 
Novîe - Ezereni, r-nul Chişcăreni, RSSM, polonez, membru al Partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 22.11.1944, în baza art. 54-10 CP al RSSU 
a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi 
confiscarea averii.  
A trădat autorităţilor germano-române activişti sovietici şi cetăţeni de origine evreiască. Membru 
activ al Partidului cuzist. 

 
Dosar nr. 019880 (160 file)  
Lazari Semion Ivanovici, a.n. 1909, originar şi fost locuitor al s. Paladia, r-l Ocniţa; 
Corcodel Victor Constantinovici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Paladia, r-l Ocniţa. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 29 mai 1946, în baza art. 54 – 1”a” CP al RSS 
Ucrainene au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate, fiecare, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au trădat autorităţilor române cetăţeni de naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 020896 (234 file)  
Petrenco Filip Ivanovici, a.n. 1909, originar şi fost locuitor al Chiţcani, RSSM, rus. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD ale RSSM din 25 mai 1945, în baza art. 54-1 al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
A participat la arestarea şi escortarea  la jandarmerie a activiştilor sovietici, ostaşilor sovietici şi 
cetăţenilor de naţionalitate evreiască, care, ulterior, au fost împuşcaţi. A însuşit bunurile celor 
arestaţi. 
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Dosar nr. 020969 (157 file)  
Nosatîi Abram Mihailovici, a.n. 1905, originar şi domiciliat pînă la arest în s. Năduşita, r-l D 
rochia, RSSM; 
Cucereavîi Simion Nicolaevici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Năduşita, r-l Drochia, RSSM; 
Ţurcan Elisei Mihailovici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Năduşita, r-l Drochia, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 30 noiembrie 1945, în baza art. 54 – 1”a” 
al CP al RSS Ucrainene, au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate, fiecare, cu interdicţie în 
drepturi pe termen de 5 ani. 
Au participat la arestarea şi maltratarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască, au însuşit bunurile 
acestora. 

 
Dosar nr. 5462 (299 file) 
Timuș Panteleimon Fomici, a.n. 1903, satul Seseni, raionul Bravicea. Comndanat la 21 septembrie 
1948 conform Ucazului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1947 la 25 de ani lagăr corecție prin 
muncă și 5 ani lipsă drepturi. Învinuit că în timpul războiului a executat 7 evrei.  

 
Dosar nr. 6224 (326 file) 
Jdanov Eftenii Vasilievici, a.n. 1900, satul Sculeni, raionul Ungheni (azi), RSSM. Condamnat la 20 
ianuarie 1950 conform articolului 54, punct 1, alineat a, la 25 ani muncă silnică și 5 ani lipsă de 
drepturi. Învinuit că a ajutat organele de represiune române să identifice evreii din localitate în iulie 
1941.  
 
Dosar nr. 017378 (vol. I, 653 file; vol. II, 176 file) 
Nedelico Feodor Feodorovici, a.n., Bălți; Tcaci Afanasie Ivanovici, a.n. 1878, satul Moșeni, raionul 
Otaci, RSSM; Cebotari Ana Afanasievna, a.n. 1907, satul Moșeni, raionul Otaci; Pcela Feodor 
Grigorievici, a.n. 1889, satul Moșeni, raionul Otaci; Cernîi Petru Vasilievici, a.n. Cuziști. Condamnați 
conform articolelor 54, punct 1, alineat a și 54, punct 10, partea II, fiecare la câte 10 ani privațiune de 
libertate, învinuiți că au fost agenți ai Siguranței, au făcut agitație antidovietică în timpul războiului, 
confiscat proprietăți de la cetățeni și au trădat organelor represive române activul de partid. 
 
Dosar nr. 017378 (vol. II, 176 file) 
Nedelico Feodor Feodorovici, a.n., Bălți; Tcaci Afanasie Ivanovici, a.n. 1878, satul Moșeni, raionul 
Otaci, RSSM; Cebotari Ana Afanasievna, a.n. 1907, satul Moșeni, raionul Otaci; Pcela Feodor 
Grigorievici, a.n. 1889, satul Moșeni, raionul Otaci; Cernîi Petru Vasilievici, a.n. Cuziști. Condamnați 
conform articolelor 54, punct 1, alineat a și 54, punct 10, partea II, fiecare la câte 10 ani privațiune de 
libertate, învinuiți că au fost agenți ai Siguranței, au făcut agitație antidovietică în timpul războiului, 
confiscat proprietăți de la cetățeni și au trădat organelor represive române activul de partid. 
 
Dosar nr. 017379 (158 file) 
Secrieru Ulian Ivanovici, a.n. 1923, satul Petreni, raionul Drochia. Învinuit în 18 ianuarie 1945 că în 
iulie 1941, în timpul execuției evreilor din localitate de către jandarmii români, a aruncat în groapa cu 
persoanele executate un copil evreu rănit de un jandarm. Condamnat la 20 de ani de muncă silnică, 5 
ani lipsă de drepturi și confiscare avere, conform art. 54, punct 1 al Codului Penal al RSS Ucrainene. 
Reabilitat la 27 iulie 1991 pe baza analizei mărturiilor contradictorii ale martorilor.  
 
Dosar nr. 017727 (432 file) 
Smeșnoi Alexei Ivanovici ș.a., a.n. 1906, satul Corbul, raionul Târnova, RSSM. Condamnat la 24 
septembrie 1945 la 20 de ani de muncă silnică și 5 ani lipsă de drepturi, conform Ucazului Sovietului 
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Suprem al URSS din 19 aprilie 1943. Învinuit de faptul că în timpul războiului a îngropat de vie o femei 
evreică în vârstă. Eliberat înainte de termen, la 8 februarie 1955, pe motiv că nu s-a demonstrat că a 
îngropat femeia încă vie.  
 
Dosar nr. 017896 (163 file)  
Manciu Grigore Gheorghevici, a.n. 1900, satul Marinici, raionul Bujor, RSSM, cuzist. Condamnat la 7 
iulie 1946 la 5 ani lagăr corecție prin muncă potrivit art. 54, punct 10, partea II a Codului Penal al RSS 
Ucraine. Învinuit că în timpul războiului a maltratat activul de partid și sovietic, precum și pentru 
propagandă antisovietică.  
 
Dosar nr. 017925 (112 file) 
Vescu Nicolai Fedorovici, a.n. 1914, satul Bogrănești, raionul Florești. Condamnat la 21 iunie 1946 la 
10 ani privațiune de libertate conform art. 54, punct 3 al Codului Penal al RSS Ucrainene. Învinuit de 
colaborarea cu organele represive române în timpul războiului și arestarea activului de partid și 
sovietic.  
 
Dosar nr. 018063 (181 file) 
Simbirev Isai Semeonovici, a.n. 1887, satul Ruseni, raionul Ocnița, cuzist. Condamnat în data de 11 
februarie 1948 conform art. 54, punct 1 al Codului Penal al RSS Ucrainene la 25 de ani lagăr de 
corecție prin muncă și 5 ani lipsă de drepturi. Învinuit că a trădat activiști sovietici organele represive 
române în timpul războiului. 
 
Dosar nr. 018308 (116 file) 
Barcari Harlampii Afanasievici, a.n. 1904, satul Magala, raionul Dubăsari. Condamnat la 15 februarie 
1945 la 20 de ani muncă silnică și 5 ani lipsă de drepturi, conform art. 54, punct 1, alineat a al Codului 
Penal al RSS Ucrainene. Învinuit că în calitate de primar pe timpul războiului a predat autorităților 
române 3 cetățeni de etnie evreiască care au fost executați. 
 
Dosar nr. 018434 (94 file) 
Rusnac Foma Simionovici, a.n. 1890. Condamnat la 10 ani privațiune de libertate conform art. 54, 
punct 1, alineat a al Codului Penal al RSS Ucrainene. Învinuit că în timpul războiului a predat 
organelor represive române activiști sovietici.  
 
Dosar nr. 018862 (107 file) 
Momot Alexei Feodorovici, a.n. 1911, satul Cazaclia, raionul Taraclia. Condamnat la 15 februarie 1945 
la 25 de ani muncă silnică și 5 ani lipsă de drepturi, conform art. 54, punct 1, alineat a al Codului 
Penal al RSS Ucrainene. Învinuit că în timpul războiului, în calitate de gardist din cadrul primăriei a 
arestat, bătut și impus la muncă cetățeni din localitate. 
 
Dosar nr. 018866 (479 file) 
Focșa Gheorghii Ivanovici, a.n. 1895, condamnat la 20 de ani muncă silnică conform Decretului din 19 
aprilie 1943 al Sovietului Suprem al URSS. Învinuit că a trădat și executat membrii ai activului sovietic 
în timpul războiului. 
 
Dosar nr. 019039 (241 file) 
Pogonni Peotr Maximovici, a.n. 1889, satul Cuzmin, raionul Camenca, RSSM. Condamnat conform 
Decretului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 la 15 ani muncă silnică, cu lipsire de drepturi 
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pe 5 ani și confiscare avere. Învinuit că a trădat și maltrat activul sovietic și de stat în timpul 
războiului. 
  
Dosar nr. 020137 (427 file) 
Nistor Ivan Nikolaevici, a.n. 1904, satul Siroteni, raionul Telenești. Condamnat la 30 august 1947 la 20 
de ani muncă silnică și 5 ani lipsă de drepturi, conform art. 54, punct 1, alineat a al Codului Penal al 
RSS Ucrainene. Învinuit că în timpul războiului a însoțit 3 cetățeni de etnie evreiască la locul execuției. 
 
Dosar nr. 020157 (114 file) 
Cardeaur (Caradiaur) Vladimir Ilici, a.n. 1902, condamnat conform Decretului Sovietului Suprem al 
URSS din 19 aprilie 1943 și art. 54, punct 1, alineat a, la 15 ani muncă silnică, cu lipsire de drepturi pe 
5 ani și confiscare avere. Învinuit că a trădat și maltrat activul sovietic și de stat în timpul războiului. 
Ar fi ajutat la prinderea parașutiștilor sovietici și la retagerea trupelor germane de pe teritoriul 
Basarabiei în august 1944.  
 
Dosar nr. 020376 (171 file) 
Ciornîi Anton Andreevici, a.n. Condamnat la 27 martie 1945 la 20 de ani de muncă silnică, 5 ani lipsă 
de drepturi și confiscare avere, conform art. 54, punct 1 al Codului Penal al RSS Ucrainene. 
Simpatizant al Partidului Cuzist, în timpul războiului a mobilizat populația locală la muncă, a trădat 
activiști sovietici și pe unii i-a bătut.  
 
Dosar nr. 020572 (369 file) 
Doneț Ivan Vasilievici, a.n. 1900, satul Roșu, raionul Cahul, RSSM.  
Cuzist, învinuit că în timpul războiului făcea propagandă contra sovieticilor și cerea populației locale 
prinderea parașutiștilor sovietici. Prin decizia Colegiului Judecătoresc Penal al RSSM din 13 februarie 
1948 a fost condamnat conform articolului 54, punct 10, alineat 1 al Codului penal al RSS Ucrainene 
la 8 ani privațiune de libertate, precum și 5 ani lipsă de drepturi, cu confiscarea averii. 
 
Dosar nr. 020834 (577 file) 
Peșehonov Macarii Luchianovici Condamnat la 16 februarie 1946 la 20 de ani muncă silnică și 5 ani 
lipsă de drepturi, conform art. 54, punct 1, alineat a al Codului Penal al RSS Ucrainene. Învinuit că în 
timpul războiului a fost agent secret al autorităților române pe teritoriul Crimeii. A participat la 
arderea unor sate și executarea cetățenilor sovietici. 
 
Dosar nr. 020912 (176 file) 
Sclavuță Ivan Andreevici, a.n. 1921, satul Onești, raionul Strășeni, RSSM. Condamnat la 15 ani muncă 
silnică în baza art. 54, punct 1, alineat al Codului Penal al RSS Ucrainene. A participat la arestarea și 
executarea cetățenilor sovietici de etnie evreiască.  
 
Dosar nr. 020936 (vol. I, 319 file) 
Dodon Pavel Spiridonovici, n.a. 1916, satul Călărași, raionul Călărași, RSSM. Condamnat pe data de 21 
februarie 1951 la 25 de ani de muncă silnică, 5 ani lipsă de drepturi și confiscare avere, conform art. 
54, punct 1 al Codului Penal al RSS Ucrainene. Învinuit că în august 1941 a trădat activiști sovietici.  
 
Dosar nr. 020936 (vol. II, 168 file) 
Dodon Pavel Spiridonovici, n.a. 1916, satul Călărași, raionul Călărași, RSSM. Condamnat pe data de 21 
februarie 1951 la 25 de ani de muncă silnică, 5 ani lipsă de drepturi și confiscare avere, conform art. 
54, punct 1 al Codului Penal al RSS Ucrainene. Învinuit că în august 1941 a trădat activiști sovietici.  
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Dosar nr. 020936 (vol. III, 289 file) 
Dodon Pavel Spiridonovici, n.a. 1916, satul Călărași, raionul Călărași, RSSM. Condamnat pe data de 21 
februarie 1951 la 25 de ani de muncă silnică, 5 ani lipsă de drepturi și confiscare avere, conform art. 
54, punct 1 al Codului Penal al RSS Ucrainene. Învinuit că în august 1941 a trădat activiști sovietici.  
 
 
 
 
Dosar nr. 017667, Vol. 1 - 166 file    
Rusu Avvacum Antonovici, a.n. 1896, originar al s. Tîrnova, judeţul Hotin, fost locuitor  al s. Slobozia 
Nouă, jud. Bălţi, rus, preot, membru al Partidului cuzist. 
Mîrza Sevastian Dionisovici, a.n. 1909, originar al s. Bedraj, jud. Hotin , locuitor al s. Lembeni, jud. 
Bălţi, moldovean, preot, membru al Partidului cuzist. 
Bodrug Vasilii Ivanovici, a.n. 1902, originar al s. Năpădeni, jud. Bălţi, fost locuitor al s. Duşmai, jud. 
Bălţi, preot, moldovean, membru al Partidului cuzist. 
Lusahanovici Ivan Dmitrievici, a.n. 1907, originar din Chişinău, domiciliat în Făleşti, judeţul Bălţi, 
RSSM, armean , cuzist. 
Cebotari Pantelei Alexeevici, a.n. 1891, originar din s. Slobozia, jud. Bălți, domiciliat în Bălţi, RSSM, 
cuzist. 
Prin sentinţa judecătoriei regionale a or. Bălţi, din 11-15 februarie 1941, în baza art., art., 54-11, 54-
13 al CP RSS Ucrainene au fost condamnaţi la pedeapsă capitală. 
Spînu Gheorghe Semionovici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Mihăileni, r-nul Rîşcani, cuzist. 
Chiabura Elisei Gheorghievici, a.n. 1907, originar din s. Zagaicani, r-nul Rîşcani, domiciliat în s. 
Ghijdieni, r-nul Glodeni, cuzist. 
Voinorovschi Leonid Ivanovici, a.n. 1893, originar din regiunea Podolsk, domiciliat în or. Bălţi, 
polonez, cuzist. 
Prin sentinţa judecătoriei regionale a or. Bălţi din 11-15 februarie 1941, au fost condamnaţi la 10 ani 
privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţie în drepturi pe termen de 5 ani. 
Goronciuc Stepan Ivanovici, a.n. 1895, originar şi fost locuitor al s. Starîe Funduri, jud. Bălţi, cuzist. 
A fost condamnat de Judecătoria regională a or. Bălţi la 6 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 3 ani şi confiscarea averii. 
Sidorenco Andrei Filipovici, a.n. 1896, originar din s. Serseneţ, jud. Bolotovo, domiciliat în or. Bălţi, 
cuzist. 
În baza art. art. 54-11,54-13 al CP RSS Ucrainene a fost condamnat la 8 ani privaţiune de libertate, cu 
interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au fost condamnaţi pentru activitate antisemită. Aţîţau vrajbă naţională, îndemnau cetăţenii 
moldoveni la pogromuri asupra evreilor. 

 
Dosar nr. 017667, Vol. 2- 851 file.  
Rusu Avvacum Antonovici, a.n. 1896, originar al s. Tîrnova, judeţul Hotin, fost locuitor  al s. Slobozia 
Nouă, jud. Bălţi, rus, preot, membru al Partidului cuzist (vezi detalii supra, dosar 56.) 
 

   Dosar nr. 4452 
Podoleanu Vasilii Stepanovici, a.n. 1891, originar şi domiciliat până la arest în s. Verejeni, r – l 
Teleneşti. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 27decembrie 1946, în baza art.54 – 1”a”al 
CP al RSS Ucrainene, cu aplicarea art. 2 din Decretul Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 
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aprilie 1943, a fost condamnat la 20 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
A participat la omorârea şi jefuirea populaţiei evreieşti din s. Ineşti, r-l Teleneşti. 
 
Dosar nr. 5089 
Ivanov Vladimir Petrovici, a.n. 1910, Satul Orac, Județul Chișinău. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD al RSSM din 24.02.1947, în baza art. 54 –1,al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. 
În septembrie 1942 a oferit informație autorităților românești care au dus la arestarea a doi activiști 
sovietici (etnia nu e specificată). 

 
Dosar nr. 5579 
Grincevschi Grigorii Semionovici, a.n. 1911, satul Tîrnova, raionul Edineț. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 26.05.1947, în baza art. art. 54 – 1 al CP 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii.  
În 1941 a participat la indetificarea și maltratarea evreilor din satul Bulboaca, raionul Briceni. 
 
Dosar nr. 016704 
Drobnenchi Gheorge Chirilovici, a.n. 1915, satul Obreja, raionul Goldeni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 23.03.1946, în baza art. 54 – 1a al CP RSS Ucrainene 
a fost condamnat la 10 ani privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
A colaborat cu serviciile secrete românești pe timpul războiului, activând pe teritoriul Basarabiei și 
Ucrainei. 

 
Dosar nr. 016882 
Moldovan Fiodor Ivanovici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Nicoreni, r-l Râşcani. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 14.11.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe termen 
de 5 ani şi cu confiscarea averii. 
A colaborat cu autorităţile germano – române. A trădat cetăţenii de origine evreiască. A însuşit 
bunurile acestora. 
 
Dosar nr. 017362 
Topal Piotr Fedorovici, a.n. 1910, satul Beșalma, raionul Congaz. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 23.01.1946, în baza art. 54 – 1a al CP RSS Ucrainene 
a fost condamnat la 10 ani privaţiuni de libertate şi confiscarea averii. 
A participat la arestarea activiștilor sovietici în 1941 care au fost condamnați ulterior de autoritățile 
românești. 
 
Dosar nr. 017463 
Turlac Zinovii Petrovici, a.n. 1890, satul Tvardița, raionul Ceadâr-Lunga. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 28.02.1946, în baza art. 54 – 3 al CP RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 10 ani privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
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A participat la arestarea activiștilor sovietici în 1941 care au fost condamnați ulterior de autoritățile 
românești. 

 
Dosar nr. 017525 
Prodan Mihail Andreevici, a.n. 1883, originar şi domiciliat în Cimişlia, cuzist; 
Cernov Evghenii Grigorievici, a.n. 1892, originar şi domiciliat în s. Cecur – Menjir, r-l Romanovca, jud. 
Bender, cuzist. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 19.06.1947, în baza art. 54 – 10, p. II al CP RSS 
Ucrainene, Cernov E. a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
Prodan M. a decedat la data de 03.06.1946, până la examinarea cauzei în instanţa de judecată. 
Membri activi ai partidului cuzist. 
 
Dosar nr. 017561 
Lomachin Dimitri Constantinovici, a.n. 1903, satul Lipnic, raionul Ocnița. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 21.02.1945, în baza art. 54 – 1a, 54-10, partea II, 54-
11, al CP RSS Ucrainene a fost la pedeapsa capitală prin împușcare. 
A ajutat la arestarea evreilor basarabeni care au fost represați ulterior de autoritățile românești. 

 
Dosar nr. 017791 
Mucinschi Hariton Petrovici, a.n. 1910, satul Cuizovca, raionul Chiperceni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 01.10.1946, în baza art. 54 – 1a al CP RSS Ucrainene 
a fost condamnat la 15 ani muncă silnică cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea 
averii. 
A ajutat la arestarea evreilor basarabeni care au fost represați ulterior de autoritățile românești. 
 
Dosar nr. 017942 
Railean Gheorghi Constantinovici, a.n. 1899, satul Băcioi, raionul Chișinău. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 08.12.1945, în baza art. 54-3 și 54-2 al CP RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 
5 ani şi confiscarea averii. 
A participat la arestarea activiștilor sovietici în 1941 care au fost condamnați ulterior de autoritățile 
românești. 
 
Dosar nr. 017981 
Gudima Fedor Nicolaevici, a.n. 1898, satul Coșernița, raionul Criuleni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 24.05.1945, în baza art. 54-3 și 54-2 al CP RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 6 ani privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 
3 ani şi confiscarea averii. 
A participat la arestarea activiștilor sovietici în 1941 care au fost condamnați ulterior de autoritățile 
românești. 
 
Dosar nr. 018186 
Negara Ivan Gheorghievici, a.n. 1883, originar şi domiciliat în s. Cobâlea, r-l Bravicea, membru al 
partidului liberal, ţărănist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 14.02.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. Ulterior termenul de detenţie a fost modificat la 10 ani de privaţiune de libertate. 
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A colaborat cu autorităţile germano – române. A trădat cetăţeni de origine ebraică şi activişti 
sovietici. 

 
Dosar nr. 018328 
Jelauc Mihail Anufreevici, a.n. 1899, satul Fontan, raionul Dubăsari. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 24.11.1945, în baza art. 54-10 al CP RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 10 ani privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
A participat la arestarea activiștilor sovietici în 1941-1944 care au fost condamnați ulterior de 
autoritățile românești.  

 
Dosar nr. 018622 
Leurda Alexandr Emanuilovici, a.n. 1922, satul Sagaidac, raionul Cimișlia. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 17.08.1945, în baza art. 54 – 3 al CP RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 10 ani privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
A participat la arestarea activiștilor sovietici în 1941-1944 care au fost condamnați ulterior de 
autoritățile românești. 
 
Dosar nr. 018872 
Gorohov Alexandr Petrovici, a.n. 1902, orașul Cotovsk, RSSM. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 28.06.1945, în baza art. 54-1 al CP RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 10 ani privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 3 ani şi 
confiscarea averii. 
A participat la arestarea activiștilorsovietici în 1941-1944 care au fost condamnați ulterior de 
autoritățile românești. 
 
Dosar nr. 018940 
Gujuman Ivan Petrovici, a.n. 1891, originar şi fost locuitor al s. Isacova, jud. Orhei, cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 09.08.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A fost numit de autorităţile germano – române primar al satului. A trădat jandarmeriei române 
activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 018991 
Cecan Alexei Petrovici, a.n. 1904, satul Speia, raionul Tiraspol. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 22.09.1945, în baza art. 54-1 al CP RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 10 ani privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
A participat la arestarea și maltratarea activiștilor sovietici în 1941-1944 care au fost condamnați 
ulterior de autoritățile românești. 
 
Dosar nr. 019015 
Gorencioi Ignatii Gheorghevici, a.n. 1915, satul Valea Mare, raionul Ungheni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 29.10.1946, în baza art. 54-1al CP RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 10 ani privaţiuni de libertate şi confiscarea averii. 
A fost învinuit de colaborare cu autoritățile românești pe timpul războiului. 
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Dosar nr. 019329 
Moroşan Efim Constantinovici, a.n. 1881, originar şi fost locuitor al s. Cubolta, jud. Bălţi. 
Prin sentinţa Tribunalului al trupelor NKVD RSSM din 21.06.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. 
A acordat sprijin autorităţilor germano – române la identificarea cetăţenilor de naţionalitate 
evreiască. A trădat activişti sovietici. 

 
Dosar nr. 019365 
Arap Ivan Gheorghevici, a.n. 1893, satul Mălăiești, raionul Bolotina. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 29.11.1945, în baza art. 54-3 și 54-2 al CP RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 
5 ani şi confiscarea averii. 
A participat la arestarea și maltratarea activiștilor sovietici în 1941-1944 care au fost condamnați 
ulterior de autoritățile românești. 

 
Dosar nr. 019465 
Coteaţa Hristofor Ivanovici, a.n. 1893, originar şi domiciliat în s. Malaeşti, r-l Bolotino, cuzist. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 29.11.1945, în baza art. 54 – 3 al CP URSS a fost 
condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
Fiind adjunct al primarului, a colaborat cu autorităţile germano - române. A trădat activişti sovietici. 

 
Dosar nr. 019578 
Ceban Ivan Nichiforovici, a.n. 1908, satul Butor, raionul Grigoriopol. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 15.11.1945, în baza art. 54-3  și 54-10, partea II  al 
CP RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A participat la arestarea și maltratarea activiștilor sovietici în 1941-1944 care au fost condamnați 
ulterior de autoritățile românești. 
 
Dosar nr. 019569 
Curlat Chiril Iacovlevici, a.n. 1894, satul Caragaș, raionul Slobozia. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 23.07.1945, în baza art. 54-1 al CP RSS Ucrainene și 
a Decretului Sovietului Suprem al URRS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la 15 ani muncă silnică 
cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A participat la arestarea și maltratarea activiștilor sovietici în 1941-1944 care au fost condamnați 
ulterior de autoritățile românești.  
 
Dosar nr. 019711 
Târbu Ivan Pavlovici, a.n. 1905, satul Teleșovo, raionul Orhei. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 21.07.1945, în baza art. 54-1 al CP RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 10 ani privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
A participat la arestarea și maltratarea activiștilor sovietici în 1941-1944 care au fost condamnați 
ulterior de autoritățile românești. 
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Dosar nr. 019718 
Belaus Alexei Sofronovici, a.n. 1883, satul Schieni, raionul Zgurița. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 27.07.1945, în baza art. 54-1a al CP RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 10 ani privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
A participat la arestarea și maltratarea activiștilor sovietici în 1941-1944 care au fost condamnați 
ulterior de autoritățile românești. 

 
Dosar nr. 019861 
Melnic Dionisii Dimitrievici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Negurenii Vechi, r-l Răspopeni, 
membru al partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 14.07.1946, în baza art. 54-1 al CP RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 10 ani privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
A participat la arestarea și maltratarea activiștilor sovietici în 1941-1944 care au fost condamnați 
ulterior de autoritățile românești. 

 
Dosar nr. 019921 
Nemțan Constantin Ivanovici, a.n. 1913, satul Romașcani, raionul Leova. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 27.08.1945, în baza art. 54-1al CP RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 10 ani privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
A participat la arestarea și maltratarea activiștilor sovietici în 1941-1944 care au fost condamnați 
ulterior de autoritățile românești. 
 
Dosar nr. 020156 
Ceban Nicolai Gheorgevici, a.n. 1891, satul Pojăreni, raionul Cotovschi. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 16.02.1945, în baza art. 54-1 al CP RSS Ucrainene și 
Decretului Sovietului Suprem al URRS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la 20 ani muncă silnică cu 
interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A participat la arestarea și maltratarea activiștilor și a doi partizani sovietici în 1941-1944 care au fost 
condamnați ulterior de autoritățile românești. 

 
Dosar nr. 020651 
Malischii Alexandr Ivanovici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Bogdaneşti, r-l Lipcani, profesor, 
rus. 
Prin decizia „Osoboie Soviesceanie” de pe lângă NKVD URSS din 20.01.1945, în baza art. 54 – 1”a” al 
CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 5 ani de detenţie în lagăr corecţional prin muncă. 
A colaborat cu autorităţile germano – române. A fost membru al comisiei pentru împuşcarea 
activiştilor sovietici şi evreilor. A trădat organelor de represalii activişti sovietici şi cetăţeni de 
naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 020879 
Tatarin Ivan Eftodievici, a.n. 1914, satul Andreevca, raionul Chiperceni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 08.09.1945, în baza art. 54-1 al CP RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 10 ani privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
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A participat la arestarea și maltratarea activiștilor sovietici în 1941-1944 care au fost condamnați 
ulterior de autoritățile românești. 

 
Dosar nr. 020933 (volum 1) 
Demenciuc Alexandr Isidovici, a.n. 1893, originar şi fost locuitor al or. Dubăsari, ucrainean; 
Cansevici – Nemirovschii Fiodosii Fiodorovici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al or. Dubăsari, 
ucrainean; 
Vetez Ivan Mihailovici, a.n. 1870, originar al or. Neapole (Italia), italian, cetăţean al URSS. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 9 - 11octombrie 1944, în baza art. 1 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 au fost condamnaţi la pedeapsă 
capitală şi confiscarea averii. 
Dubinin Efim Mihailovici, a.n. 1889, originar şi fost locuitor al or. Dubăsari, rus; 
Cernicenco Ivan Andreevici, a.n. 1910, originar al s. Grobovo, r-l Codîmsc, reg. Odessa, a locuit în or. 
Dubăsari, ucrainean; 
Iordanov Ivan Andreevici, a.n. 1919, originar al s. Malîi Fontan, r-l Dubăsari,locuitor al or. Dubăsari, 
rus. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 9 - 11octombrie 1944, în baza art. 2 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 au fost condamnaţi, fiecare, la 20 ani 
muncă silnică cu interdicţie în drepturi pe termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Studzinschii Hariton Antonovici, a.n. 1897, originar şi fost locuitor al s.Corjevo, r-l Dubăsari; 
Poleacov Ivan Dmitriveci, a.n. 1893, originar al s. Olişanco, reg. Odessa, a locuit în or. Dubăsari, 
ucrainean 
Şpac Serghei Alexeevici, a.n. 1911, originar şi fost locuitor al or. Dubăsari, rus. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 9 - 11octombrie 1944, în baza art. 2 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 au fost condamnaţi, fiecare, la 15 ani 
muncă silnică cu interdicţie în drepturi pe termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Grecul Iosif Stepanovici, a.n. 1883, originar şi fost locuitor al s. Lunca, r-l Dubăsari. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 9 - 11octombrie 1944, în baza art. 54 - 3 
al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani de detenţie în lagăr de muncă corecţională cu 
interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Prin decizia Tribunalului militar al districtului militar Odessa din 13.01.1956 sentinţa a fost modificată 
în privinţa lui Studzinschii, Poleacov, Dubinin, Cernicenco, Iordanov (10 ani privaţiune de libertate 
fiecare). 
În anul 1941, în or. Dubăsari, au participat la exterminarea cetăţenilor de etnie evreiască (circa 6000 
persoane). 

 
Dosar nr. 020933 (volum 2) 
Demenciuc Alexandr Isidovici, a.n. 1893, originar şi fost locuitor al or. Dubăsari, ucrainean; 
Cansevici – Nemirovschii Fiodosii Fiodorovici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al or. Dubăsari, 
ucrainean; 
Vetez Ivan Mihailovici, a.n. 1870, originar al or. Neapole (Italia), italian, cetăţean al URSS. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 9 - 11octombrie 1944, în baza art. 1 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 au fost condamnaţi la pedeapsă 
capitală şi confiscarea averii. 
Dubinin Efim Mihailovici, a.n. 1889, originar şi fost locuitor al or. Dubăsari, rus; 
Cernicenco Ivan Andreevici, a.n. 1910, originar al s. Grobovo, r-l Codîmsc, reg. Odessa, a locuit în or. 
Dubăsari, ucrainean; 
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Iordanov Ivan Andreevici, a.n. 1919, originar al s. Malîi Fontan, r-l Dubăsari,locuitor al or. Dubăsari, 
rus. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 9 - 11octombrie 1944, în baza art. 2 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 au fost condamnaţi, fiecare, la 20 ani 
muncă silnică cu interdicţie în drepturi pe termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Studzinschii Hariton Antonovici, a.n. 1897, originar şi fost locuitor al s.Corjevo, r-l Dubăsari; 
Poleacov Ivan Dmitriveci, a.n. 1893, originar al s. Olişanco, reg. Odessa, a locuit în or. Dubăsari, 
ucrainean 
Şpac Serghei Alexeevici, a.n. 1911, originar şi fost locuitor al or. Dubăsari, rus. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 9 - 11octombrie 1944, în baza art. 2 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 au fost condamnaţi, fiecare, la 15 ani 
muncă silnică cu interdicţie în drepturi pe termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Grecul Iosif Stepanovici, a.n. 1883, originar şi fost locuitor al s. Lunca, r-l Dubăsari. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 9 - 11octombrie 1944, în baza art. 54 - 3 
al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani de detenţie în lagăr de muncă corecţională cu 
interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Prin decizia Tribunalului militar al districtului militar Odessa din 13.01.1956 sentinţa a fost modificată 
în privinţa lui Studzinschii, Poleacov, Dubinin, Cernicenco, Iordanov (10 ani privaţiune de libertate 
fiecare). 
În anul 1941, în or. Dubăsari, au participat la exterminarea cetăţenilor de etnie evreiască (circa 6000 
persoane). 

 
Dosar nr. 021127 
Pîreu Feodosii Pavlovici, a.n. 1916, satul Dolna, raionul Nisporeni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 20.05.1948, în baza art. 54-1 al CP RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 25 ani privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
A participat la arestarea și maltratarea activiștilor sovietici în 1941-1944 care au fost condamnați 
ulterior de autoritățile românești la pedeapsa capitală prin împușcare. 

 
Dosar nr. 021134 
Cebotari Ilarion Nicolaevici, a.n. 1904, satul Țaul, raionul Târnova. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 15.10.1944, în baza art. 54-1a al CP RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 25 ani lagăr corecție prin muncă cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
A participat la arestarea și maltratarea activiștilor sovietici în 1941-1944 care au fost condamnați 
ulterior de autoritățile românești. 

 
Dosar nr. 021152 
Țurca Profir Profirovici, a.n. 1904, satul Plop, raionul Tîrnova. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 12.06.1945, în baza art. 54-10 și 54-2 al CP RSS 
Ucrainene și Decretului Sovietului Suprem al URRS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la 15 ani 
privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 3 ani şi confiscarea averii. 
A participat la arestarea și maltratarea activiștilor sovietici în 1941-1944 care au fost condamnați 
ulterior de autoritățile românești. 

 
Dosar nr. 021206 
Sanduleanu Nicolai Vasilievici, a.n. 1902, satul Mihalaș, raionul Telenești. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 13.11.1948, în baza art. 54-10 și 54-1a al CP RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 
5 ani şi confiscarea averii. 
A participat la arestarea și maltratarea activiștilor sovietici în 1941-1944 care au fost condamnați 
ulterior de autoritățile românești. 

 
Dosar nr. 021366 
Laiba Fiodor Vladimirovici, a.n. 1923, Ialoveni, fostul raion Chișinău. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 31.08.1950, în baza art. 54-1a al CP RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 25 ani privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
A participat la arestarea și maltratarea activiștilor sovietici în 1941-1944 care au fost condamnați 
ulterior de autoritățile românești. 
 
Dosar nr. 021989 
Levandovschi Alexandr Marselievici, a.n. 1908, orașul Chișinău. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 02.11.1944, în baza art. 54-1al CP RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 10 ani privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
A participat la arestarea și maltratarea activiștilor sovietici și a partizanilor în 1941-1944 care au fost 
condamnați ulterior de autoritățile românești. 

 
Dosar nr. 022183 
Bordeniuc Vasile Petrovici, a.n. 1903, originar din s. Alexeevca, r-l Brătuşeni, ucrainean, membru al 
partidului cuzist. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 21.06.1951, în baza art. art. 54 – 3, 54 – 10, alin. 2 al CP 
RSS Ucrainene, a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi politice pe 
un termen de 5 ani. Ulterior sentinţa a fost modificată şi pedeapsa a fost micşorată până la 10 ani 
privaţiune de libertate. 
Membru activ al partidului cuzist. A trădat autorităţilor germano – române activişti sovietici. Colecta 
de la populaţie produse alimentare pentru autorităţile germano – române. 
 
Dosar nr. 022285 
Haibu Piotr Fedorovici, a.n. 1905, satul Cetăreni, raionul Ungheni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 31.03.1951, în baza art. 54-1a al CP RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 25 ani privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
Legionar. A participat la arestarea și maltratarea activiștilor sovietici în 1941-1944 care au fost 
condamnați ulterior de autoritățile românești. 

 
Dosar nr. 022304, vol. 1. 
Țivirenco Feodor Ilarionovici, a.n. 1903, satul Alexăndreni, raionul Edineț. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 01.09.1951, în baza art. 54-3, 54-10, alineat 2 și 54-
11 al CP RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi pe 
un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A fost acuzat că a colaborat cu autoritățile române în anii 1941-44 și a maltratat activiști sovietici. 
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Dosar nr. 022304, vol. 2. 
Țivirenco Feodor Ilarionovici, a.n. 1903, satul Alexăndreni, raionul Edineț. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 01.09.1951, în baza art. 54-3, 54-10, alineat 2 și 54-
11 al CP RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi pe 
un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A fost acuzat că a colaborat cu autoritățile române în anii 1941-44 și a maltratat activiști sovietici. 

 
Dosar nr. 022372 (volum 2) 
Socolenco Gheorghe Eremeevici, a.n. 1908, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sângerei; 
Panica Vasilii Stepanovici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sângerei; 
Panica Dmitrii Stepanovici, a.n. 1898, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sângerei; 
Guţu Vasilii Ivanovici, a.n. 1921, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sângerei; 
Ropot Vasilii Grigorievici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sângerei. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 16 - 17aprilie 1945, în baza art. 2 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem URSS din 19.04.1943, fiecare, au fost condamnaţi la 20 ani 
muncă silnică cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Bâşliu Ivan Nicolaevici, a.n. 1909, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sângerei; 
Ceban Nicolai Zamfirovici, a.n. 1908, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sângerei; 
Chiţan Fiodor Ivanovici, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sângerei; 
Ceban Filip Zamfirovici, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sângerei. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 16 - 17aprilie 1945, în baza art. 2 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem URSS din 19.04.1943, fiecare, au fost condamnaţi la 15 ani 
muncă silnică cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Frumos Casian Filipovici, a.n. 1916, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sângerei; 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 30 mai 1946, în baza art. 54 – 1”a” al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate. 

   Au participat la maltratarea şi uciderea evreilor în sediul primăriei din s. Pepeni. 
 

Dosar nr. 022372 (volum 1) 
Socolenco Gheorghe Eremeevici, a.n. 1908, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sângerei; 
Panica Vasilii Stepanovici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sângerei; 
Panica Dmitrii Stepanovici, a.n. 1898, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sângerei; 
Guţu Vasilii Ivanovici, a.n. 1921, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sângerei; 
Ropot Vasilii Grigorievici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sângerei. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 16 - 17aprilie 1945, în baza art. 2 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem URSS din 19.04.1943, fiecare, au fost condamnaţi la 20 ani 
muncă silnică cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Bâşliu Ivan Nicolaevici, a.n. 1909, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sângerei; 
Ceban Nicolai Zamfirovici, a.n. 1908, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sângerei; 
Chiţan Fiodor Ivanovici, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sângerei; 
Ceban Filip Zamfirovici, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sângerei. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 16 - 17aprilie 1945, în baza art. 2 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem URSS din 19.04.1943, fiecare, au fost condamnaţi la 15 ani 
muncă silnică cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Frumos Casian Filipovici, a.n. 1916, originar şi fost locuitor al s. Pepeni, r-l Sângerei; 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 30 mai 1946, în baza art. 54 – 1”a” al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate. 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



118 
 

  Au participat la maltratarea şi uciderea evreilor în sediul primăriei din s. Pepeni. 
 
Dosar nr. 022842. 
Cuhorenco Iacov Timofeevici,a.n. 1901, orașul Chițcani, raionul Bender. 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 07.02.1947, în baza art. 54-1 al CP RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 10 ani privaţiuni de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
A participat la arestarea și maltratarea activiștilor sovietici în 1941-1944 care au fost condamnați 
ulterior de autoritățile românești. 

 
Dosar nr. 022908. 
Balan Stepan Serghevici, a.n. 1906, satul Dumbrovița, raionul Lazovsc (azi Sângerei). 
Prin sentinţa Tribunalului militar NKVD RSSM din 12.05.1947, în baza art. 78 al CP RSS Ucrainene și a 
Decretului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la 8 ani privaţiuni de libertate 
cu interdicţii în drepturi pe un termen de 3 ani şi confiscarea averii. 
A participat la pogromul antievreiesc din localitatea Vadul-lui-Vlad în iulie 1941 și personal a executat 
un evreu. 

 
Dosar nr. 022964 
Guţu Fiodor Gheorghievici, a.n. 1894, originar din s. Gheca Nouă, r-l Bălţi, locuitor al s. Elizavetovca, 
r-l Bălţi. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 12.07.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene şi art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 a fost 
condamnat la 15 ani muncă silnică cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea 
averii. 
A colaborat cu jandarmeria română la identificarea activiştilor sovietici. A trădat cetăţeni de 
naţionalitate evreiască, de asemenea, şi pe secretarul sovietului sătesc, de naţionalitate evreu, care 
ulterior a fost împuşcat. 

 
Dosar nr. 023156 
Casap Iheli Idelievici, a.n. 1909, originar şi fost locuitor al or. Bender, evreu, medic. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 16.03.1953, în baza art. art. 54 – 4, 54 – 10 alin. 1, 54 - 
11 CP al RSS Ucrainene şi în conformitate cu Decretul Prezidiului Sovietului Suprem URSS din 
26.05.1947 a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. 
Aflându-se la studii la Universitatea Moden din Italia, a intrat într-o organizaţie studenţească fascistă. 
A contribuit la consolidarea regimului fascist în Italia. Ațâța ura faţă de mişcarea comunistă şi 
muncitorească. 

 
Dosar nr. 023656. 
Datii Ivan Ivanovici, a.n. 1908, satul Caterinovca, raionul Camenca. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Armatei a 4-a din 30.07.1944 în baza art. 58-1b al CP RSFSR a fost 
condamnat la pedeapsă capitală prin împușcare, dar ulterior prin sentința Colegiului Militar al 
Judecătoriei Supreme a URSS din 04.08.1944, pedeapsa ia fost comutată cu 20 ani privaţiuni de 
libertate. 

   Acuzat că acordat sprijin autorităţilor germano-române la arestarea activiştilor sovietici. 
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Dosar nr. 5301  
Țurcan Zinovii Fiodorovici, a.n. 1917, originar şi fost locuitor al s. Rujniţa, r-l Ocniţa, cuzist. Prin 

sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 25.06.1948, în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 
5 ani şi confiscarea averii. A acordat suport autorităţilor germano-române la identificarea persoanelor 
de naţionalitate evreiască şi a însuşit bunurile acestora.  
 
Dosar nr. 14374 (copia)  
Frăţescu Gheorghe Antonovici, a.n. 1909, originar şi fost locuitor al s. Sărata Veche, r-l Făleşti. Prin 

sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 14.04.1945, în baza art. 54 – 1 „a” al CP RSS 
Ucrainene, cu aplicarea sancţiunii prevăzute de art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al 
URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la 5 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. Fiind şef - adjunct al lagărului de concentrare GETTO din or. Făleşti, a 
maltratat cetăţeni de naţionalitate evreiască.  
 
Dosar nr. 14456 (copia)  
Treistman Lev Moiseevici, a.n. 1899, originar şi fost locuitor al or. Soroca; Dezekţer Meilih Iosifovici, 
a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Bricevo, e-l Tîrnova. Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor 
MAI RSSM din 12.05.1945, în baza art. 54 – 3 al CP al URSS Ucrainene au fost condamnaţi la 10 ani 
privaţiune de libertate, fiecare, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi confiscarea averii. Au 
colaborat cu autorităţile germano – române. Au maltratat cetăţeni de origine evreiască.  
 
Dosar nr. 15049  
Botnari Piotr Fiodorovici, a.n. 1909, originar din Slobozia Voroncovo, locuitor al s. Slobozia - Cremeni, 
r-l Vertiujeni; Celac Timofei Petrovici, a.n. 1908, originar din Slobozia Voroncovo, locuitor al s. 
Slobozia - Cremeni, r-l Vertiujeni; Cecan Vasilii Micandrovici, a.n. 1914, originar din Slobozia – 
Voroncovo, locuitor al s. Slobozia - Cremeni, r-l Vertiujeni. Prin sentinţa Tribunalului militar al 

trupelor NKVD RSSM din 09 - 10 iulie 1951, în baza art. 54 – 1”a”, p .II al CP al RSS Ucrainene au fost 
condamnaţi la 25 ani privaţiune de libertate, fiecare, cu interdicţia în drepturi pe termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. În iulie 1941 au participat la arestarea şi maltratarea cetăţenilor de origine 
evreiască.  
 
Dosar nr. 016990  
Mazur Semion Vasilievici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Drepcăuţi, r-l Briceni; Mazur Dmitrii 
Vasilievici, a.n. 1896, originar şi fost locuitor al s. Drepcăuţi, r-l Briceni. Prin sentinţa Tribunalului 

militar al trupelor NKVD RSSM din 11.07.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene, au fost 
condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate, fiecare, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. Au colaborat cu autorităţile germano – române. Au trădat activişti sovietici şi 
familii de evrei, au însuşit bunurile acestora.  
 
Dosar nr. 017173  
Focşa Gheorghe Alexeevici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Trifăuţi, jud. Soroca, cuzist. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 19.04.1946, în baza art. 54 – 10, pct. 2 al CP RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen 
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de 5 ani şi cu confiscarea averii. Membru activ al partidului cuzist. A participat la congresul cuziştilor 
din     București.  
 
 
Dosar nr. 017239  
Lazarenco Arhip Gheorghievici, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căuşeni; Ianu Ilia 
Nichitovici, a.n. 1901, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căuşeni; Bragari Harlampii Vasilievici, 
a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căuşeni. Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor 

NKVD RSSM din 15.11.1945, în baza art. 54 – 1 „a”, alin. 2 al CP RSS Ucrainene au fost condamnaţi la 
10 ani de privaţiune de libertate, fiecare, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. Au colaborat cu autorităţile germano-române. Au participat la arestare şi 
împuşcare evreilor.  
 
Dosar nr. 017288  
Vaşchevici Ivan Alexeevici, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al s. Chişcăreni, r-l Chişcăreni. Prin 

sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 25.06.1946, în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. A participat la arestarea cetăţenilor de origine evreiască. Dosar nr. 
017366 Rotari Fiodor Stepanovici, a.n. 1916, originar şi fost locuitor al s. Brăneşti, r-l. Orhei, cuzist; 
Rotari Stepan Semionovici, a.n. 1982, originar şi fost locuitor al s. Brăneşti, r-l. Orhei. Prin sentinţa 
Colegiului judiciar al cauzelor penale al Judecătoriei Supreme RSSM din 18.12.1948 au fost 

condamnaţi: Rotari Fiodor S. în baza art. art. 54 – 10, 54 – 3 şi 581 pct. 2 al CP RSS Ucrainene la 10 ani 
privaţiune de libertate cu interdicții în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscare averii; Rotari 
Stepan S. în baza art. 54 – 3 al CP RSS Ucrainene la 8 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. Au participat la arestarea şi maltratarea 
cetăţenilor sovietici. Au trădat activişti sovietici.  
 
Dosar nr. 017432  
Moldovan Afanasii Nicolaevici, a.n. 1889, originar şi fost locuitor al s. Etulia, r-l Vulcăneşti, găgăuz, 
cuzist. Prin sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 19.10.1948, în baza art. art. 54 – 10 pct. 1 şi 58 
pct. 2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate. A propagat activ 
ideologia partidului cuzist.  
 
Dosar nr. 017552  
Morari Fiodor Trofimovici, a.n. 1892, originar din s. Cobusca Veche, r-l Bulboaca, fost locuitor al s. 
Ialoveni, jud. Chişinău. Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 15.10.1949, în baza 

art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate cu interdicţii 
în drepturi pe termen de 5 ani şi confiscarea averii. A colaborat cu autorităţile germano-române. A 
trădat familii de evrei şi activişti sovietici.  
 
Dosar nr. 017638  
Fleiderman Şmili Avseevici, a.n. 1918, originar şi fost locuitor al or. Chişinău. Prin sentinţa 
Judecătoriei Supreme RSSM din 11.06.1951, în baza art. art. 54 – 4 şi 54 – 10 pct. 2 al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 
ani, fără confiscarea averii. Ulterior, pedeapsa a fost micşorată până la 10 ani. În anul 1938, fiind 
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membru al organizaţiei comsomoliste ilegale, a trădat jandarmeriei române pe toţi membrii 
organizaţiei. A desfăşurat agitaţie antisovietică.  
 
Dosar nr. 017857  
Botea Trifan Ivanovici, a.n. 1902, originar din s. Porumbica, r-l Cimişlia, domiciliat în s. Sagaidac, r-l 
Cimişlia, cuzist. Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 25.09.1948, în baza art. 54 

– 1”a” al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate. A colaborat cu 
autorităţile germano – române. A trădat activişti sovietici. A participat la reţinerea partizanilor şi 
paraşutiştilor.  
 
Dosar nr. 018039  
Dubciac Trifan Ivanovici, a.n. 1889, originar şi fost locuitor al s. Scumpia, r-l Sculeni, membru al 
partidului liberal şi ţărănesc. Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 12.02.1946, 

în baza art. 54 – 1”a” CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani de privaţiune de libertate cu 
interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A trădat organelor de represalii şi 
jandarmeriei române activişti sovietici.  
 
Dosar nr. 018859  
Ceban Foma Nicolaevici, a.n. 1883, originar şi fost locuitor al s. Tolmazâ, r-l Căuşeni. Ursu–
TolmaciocIulitaCuziminicina,a.n.1889, originară şi fosta locuitoare al s. Tolmazâ, r-l Căuşeni; Liţman 
Nichita Fedotovicic, a.n. 1895, originar şi fost locuitor al s. Tolmazâ, r-l Căuşeni; Purcarean Anton 
Platonovici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Tolmazâ, r-l Căuşeni; Prin sentinţa Tribunalului 

militar al trupelor MAI RSSM din 27.06.1947, în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene au fost 
condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate, fiecare, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi cu 
confiscarea averii. Au colaborat cu autorităţile germano – române. Au trădat activişti sovietici din s. 
Tolmazâ, precum şi cetăţeni de naţionalitate evreiască.  
 
Dosar nr. 18927  
Ahtenberg Moisei Iacovlevici, a.n. 1894, originar al s. Chipeşca, r-l Răspopeni, fost locuitor al s. 
Sârcova, r-l. Rezina, evreu. Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 08.04.1946, în 

baza art. 54 -1”a” al CP RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu 
interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A fost brigadier în ghetoul din or. 
Râbniţa. A maltratat cetăţeni de naţionalitate evreiască.  
 
Dosar nr. 018954  
Vier Stepan Vasilievici, a.n. 1902, originar şi fost locuito al s. Teleneşti, r-l Teleneşti. Prin sentinţa 

Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 18.01.1945, în baza art. 54 – 1 „a” al CP RSS 
Ucrainene, cu aplicarea prevederilor art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 
19.04.1943 a fost condamnat la 20 ani de detenţie cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. A participat la exterminarea evreilor din s. Teleneşti.  
 
Dosar nr. 019052 Uretea Grigorii Fadeevici, a.n. 1916, originar din s. Lipeţk, r-l Cotovsc, reg. Odesa, 
domiciliat în s. Susleni, r- l Susleni. Prin sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 25.06.1947, în baza 
art. 54 – 3 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în 
drepturi pe termen de 5 ani şi confiscarea averii. A colaborat cu autorităţile germano – române. A 
trădat jandarmeriei române activişti sovietici din s. Susleni. A jefuit populaţia locală.  
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Dosar nr. 019386  
Şevacdan Alexei Luchici, a.n. 1924, originar şi fost locuitor al s. Briceni, r-l Briceni, jud. Bălţi 
membru „Gărzii de fier”. Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 09.07.1945, în 

baza art. 54 – 1”a” al CP RSS Ucrainene a fost condamnat la 20 ani muncă silnică, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A participat la arestarea şi împuşcarea 
cetăţenilor de naţionalitate evreiască. A însuşit bunurile acestora.  
 
Dosar nr. 019422  
Cojuhari Ivan Mihailovici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al or. Chişinău. Prin decizia „Osoboie 
Soviesceanie” de pe lângă NKVD URSS din 17.11.1945, în baza art. 54 – 13 al CP al RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate. În perioada 1930 – 1940 a fost supraveghetor la 
închisoarea centrală din Chişinău. A maltratat deţinuţi politici, inclusiv şi cetăţeni de origine 
evreiască.  
 
Dosar nr. 019425  
Sapojnic Sava Anufrievici, a.n. 1890, originar şi fost locuitor al s. Camenca, r-l Camenca. Prin sentinţa 

Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 31.10.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani de privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. Fiind poliţist, a acordat suport jandarmeriei române în jefuirea 
şi arestarea cetăţenilor de origine evreiască. A participat la împuşcarea activiştilor sovietici şi evreilor.  
 
Dosar nr. 019591  
Caraman Maxim Antonovici, a.n. 1909, originar şi fost locuitor al s. Jora de Sus, r-l Susleni, cuzist. 

Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 07.12.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. A colaborat cu autorităţile germano-române. A trădat activiştii 
sovietici. Mâna forţat populaţia la muncii grele. A maltratat cetăţenii sovietici.  
 
Dosar nr. 019757  
Nenov Alexandr Afanasievici, a.n. 1908, originar al or. Odesa, fost locuitor al s. Beloci, r-l Râbniţa. 
Dimitresco Nicolai Fiodorovici, a.n. 1891, originar al or. Brăilă - România, fost locuitor al s. Beloci, r-l 
Râbniţa; Melnic Vasilii Vanfatievici, a.n. 1887, originar şi fost locuitor al s. Beloci, r-l Râbniţa; Prin 
sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 01.11.1945: Dimitresco N. în baza 
prevederilor art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem URSS din 19.04.1943 a fost 
condamnat la 20 ani muncă silnică cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani; Melnic V. în baza 
prevederilor art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem URSS din 19.04.1943 şi art. 54 – 10 pct. 
2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 15 ani muncă silnică cu interdicţii în drepturi pe un 

termen de 5 ani şi confiscarea averii; Nenov A. în baza art. 54 – 1”b” al CP al RSS Ucrainene a fost 
condamnat la 10 ani privațiune de libertate cu interdicții în drepturi pe termen de 5 ani şi confiscarea 
averii. Au colaborat cu autorităţile germano – române. Au trădat familie de evrei şi activişti 
sovietici. Au jefuit populaţia locală.  
 
Dosar nr. 019803  
Saviţkii Iosif Iacovlevici, a.n. 1905, originar şi domiciliat în s. Ecaterinovca, r-l Camenca, ucrainean; 
Stadnic Iacov Grigorievici, a.n.1889, originar şi domiciliat în s. Ecaterinovca, r-l Camenca, ucrainean; 
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Andon Iacob Mitrofanovici, a.n. 1903, originar din s. Gruschi, r-l Camenca, domiciliat în s. 
Ecaterinovca, r-l Camenca. Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 10.07.1944, 

în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene au fost condamnaţi: Saviţkii I. la 15 ani privaţiune de 
libertate cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi cu confiscarea averii; Stadnic I. la 10 ani 
privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi cu confiscarea averii; Andon I. la 
10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi cu confiscarea averii. Au 
colaborat cu autorităţile germano – române. Au trădat activişti sovietici, partizani şi cetăţeni de 
naţionalitate evreiască. Au sustras bunurile de la evrei.  
 
Dosar nr. 019886  
Zaviruha Anton Nichitovici, a.n. 1889, originar şi fost locuitor al s. Vadul Turcului, r-l Râbniţa. 

sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 10.05.1945, în baza art. art. 54 – 1”a” şi 
54 – 10 pct. 2 al CP al RSS Ucrainene, cu aplicarea prevederilor art. 2 al Decretului Prezidiului 
Sovietului Suprem URSS din 19.04.1943, a fost condamnat la 15 ani muncă silnică cu interdicţii în 
drepturi pe termen de 5 ani şi confiscarea averii. A fost membru al organizaţiei naţionaliste a 
tineretului. A trădat autorităţilor germano – române activişti sovietici şi familii de evrei.  

 
Dosar nr. 19957 (copia)  
Cordelean Vasilii Stepanovici, a.n. 1904, originar din s. Crasnîi Lug, regiunea Voroşilovgrad, fost 
locuitor al s. Rotunda, r – l Edineţ. Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 16 iulie 

1953, în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, 
cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. A participat la exterminarea cetăţenilor de origine 
evreiască în s. Cepeleuţi.  
 
Dosar nr. 020627  
Veselii Bronislav Iosifovici, a.n. 1888, originar din s. Domniţa, r-l Râbniţa, fost locuitor al s. Drăgăneşti, 
r-l Sângerei, polonez, cuzist. Prin sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 16.05.1949, în baza art. 54 
– 10 pct. 1 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în 
drepturi pe termen de 5 ani. Membru activ al partidului cuzist. A dus agitaţie antisovietică.  
 
Dosar nr. 021135 Şuiu Mihail Gheorghievici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Duşmani, r-l. 
Glădeni, cuzist. Prin sentinţa Tribunalului militar al districtului militar Odessa din 01.07.1948, în baza 

art. art. 54 – 1”b” şi 54 – 10 alin. 2 al CP RSS Ucrainene şi în conformitate cu Decretul Prezidiului 
Sovietului Suprem al URSS din 26.05.1947 a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu 
interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. Ulterior, termenul a fost micşorat la 10 ani privaţiune de 
libertate. A colaborat cu autorităţile germano - române. A trădat activiştii sovietici. A participat la 
jefuirea populaţiei locale.  
 
Dosar nr. 021158  
Ţaran Luchian Ivanovici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Visoca, r-l Zguriţa (Donduşeni). Prin 

sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 17.11.1948, în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS 
Ucrainene, cu aplicarea prevederilor art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem URSS din 
26.05.1946, a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe termen de 
5 ani şi confiscarea averii. A colaborat cu autorităţile germano – române. A participat la arestarea 
activiştilor sovietici şi a cetăţenilor de naţionalitate evreiască.  
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Dosar nr. 021236  
Lupu Piotr Gheorghievici, a.n. 1900, originar şi fost locuitor al s. Ceţâreni, r-l Ungheni, cuzist. Prin 
sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 11.04.1950, în baza art. art. 54 – 3 şi 54 – 10 pct. 2 al CP al 
RSS Ucrainene, cu aplicarea prevederilor art. 54 – 2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani 
privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi confiscarea averii. A colaborat 
cu autorităţile germano – române. A participat la mânarea forţată a populaţiei în Germania. A 
propagat activ ideologia partidului cuzist.  
 
Dosar nr. 021357  
Cuzneţov Vasilii Stepanovici, a.n. 1913, originar şi domiciliat în s. Buicani, suburbia Chişinău, cuzist. 

Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 13.05.1950, în baza art. 54 – 1”a” al CP 
RSS Ucrainene, cu aplicarea Decretul Prezidiului Sovietului Suprem URSS din 26.05.1947 a fost 
condamnat la 25 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi cu 
confiscarea averii. Prin decizia Tribunalului al districtului militar Odesa din 15.02.1955 sentinţa a fost 
modificată prin aplicarea condamnării de privaţiune de libertate pe un termen de 10 ani cu interdicţii 
în drepturi pe un termen de 3 ani. În iulie anului 1941, a trădat autorităţilor germano – române pe 
cetăţeni de naţionalitate evreiască şi activişti sovietici.  
 
Dosar nr. 022107  
Iliev Fiodor Vasilievici, a.n. 1885, originar şi fost locuitor al s. Camenca, r-l. Bolotino, jud. Bălţi. Prin 

sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 11.02.1945, în baza art. 54 -1”a” alin. 2 al CP 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. A trădat organelor de reprimare cetăţeni de naţionalitate 
evreiască şi activişti sovietici.  
 
Dosar nr. 022307  
Grosu Pavel Ivanovici, a.n. 1884, originar din satul Brânzeni, raionul Edineț, RSS Moldovenească. Prin 

sentinţa Tribunalului militar al MGB din RSSM din 24.08.1951, în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani privare de drepturi. Capul 
de acuzare: a participat la identificarea unor activiști sovietici din satul Brânzeni, unii dintre care evrei, 
și care au fost arestați ulterior de autoritățile române.  
 
Dosar nr. 022542  
Nesterov Gherasim Fomici, a.n. 1914, originar şi fost locuitor al s. Nezavertailovca, r-l Slobidzia. 
Loghinov Efim Epifanovici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Nezavertailovca, r-l Slobidzia; 

Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 12 decembrie 1945 în baza art. 54 – 1”a” 

CP al RSS Ucrainene, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem URSS din 
19.04.1943, au fost condamnaţi la 15 ani privaţiune de libertate, fiecare, cu interdicţii în drepturi pe 
un termen de 5 ani şi confiscarea averii. Au colaborat cu autorităţile germano – române. Au 
participat la arestarea populaţiei de origine evreiască. Au însuşit averea lor. Au mînat forţat tineretul 
din sat la lucrări în Germania şi România.  
 
Dosar nr. 022547  
Goldşeid Iacob Ilici, a.n. 1910, originar din s. Vertiugeni, r-l Vertiugeni, fost locuitor al or. Soroca, 
evreu. Prin sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 09.11.1951, în baza art. 54 – 10, alin. 2 al CP RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 25 ani de detenţie cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
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confiscarea averii. Ulterior, sentinţa a fost modificată prin aplicarea pedepsei de privaţiune de 
libertate pe un termen de 10 ani. A fost condamnat pentru faptul, că în anii 1950 – 1951, locuind în 
or. Soroca, făcea, în mod sistematic, agitaţie antisovietică în rândurile evreilor. În timpul celui de al II-
lea război mondial a fost prizonier la germani. Până în anul 1945 a fost translator în lagărul de 
prizonieri.  
 
Dosar nr. 022764  
 Chiriţa Maria Ivanovna, a.n. 1890, originară din s. Pogrebeni, r-l Orhei, fosta locuitoare a or. Bălţi. 

Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 19.03.1946, în baza art. 54 – 1”a” al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnată la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. A trădat activişti sovietici şi a participat la maltratarea lor. Anterior a fost soră 
medicală în lagărul de prizonieri nr. 103 de pe lângă NKVD.  

 
Dosar nr. 28748 (volum 1)  
Dascal (Prisăcaru) Victor Andreevici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Hincăuţi, r-l Edineţ, cuzist. 

Prin sentinţa Tribunalului militar al Districtului militar Odessa din 09.03.1956, în baza art. 54 – 1”a” 

CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani de privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe 
un termen de 3 ani şi confiscarea averii. A fost recunoscut vinovat pentru colaborarea în anul 1941cu 
autorităţile germano – române. Fiind numit adjunct al primarului în s. Hincăuţi a participat la 
exterminarea în masă a cetăţenilor de etnie evreiască.  
 
Dosar nr. 28748 (volum 2)  
Dascal (Prisăcaru) Victor Andreevici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Hincăuţi, r-l Edineţ, cuzist. 

Prin sentinţa Tribunalului militar al Districtului militar Odessa din 09.03.1956, în baza art. 54 – 1”a” 

CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani de privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe 
un termen de 3 ani şi confiscarea averii. A fost recunoscut vinovat pentru colaborarea în anul 1941cu 
autorităţile germano – române. Fiind numit adjunct al primarului în s. Hincăuţi a participat la 
exterminarea în masă a cetăţenilor de etnie evreiască.  
 
Dosar nr. 31638 (copia)  
Racu (Rotari) Andrei Evtenievici, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al s. Scăieni, r-l Târnova, jud. 
Soroca. Prin sentința Tribunalului militar de campanie al diviziei de puşcaşi nr. 337 din 06.06.1944, în 
baza art. 1 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la 
pedeapsa capitală. A colaborat cu autoritățile germano – române. A participat la împușcarea 
cetăţenilor de origine evreiască în s. Scăieni.  
 
Dosar nr. 5301  
Țurcan Evghenii Timofeevici, a.n. 1917, originar din or. Feodosia, Crimeea. Prin sentinţa Tribunalului 

districtului militar Odessa 14.12.1950, în baza art. 54 – 1”b” al CP al RSS Ucrainene a fost 
condamnat la 25 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. În iulie 1941 s-a predat germanilor și s-a înrolat în compania 12 a regimentului 
special Brandenburg 800. Ulterior, a fost încadrat în Armata Rusă de Eliberare a generalului Vlasov. E 
efectuat operațiuni de recunoaștere și racolare a agenților în rândurile soldaților Armatei Roșii și a 
partizanilor.  
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Dosar nr. 14116  
Priguza Alexandr Ivanovici, a.n. 19027, originar din or. Călărași, RSS Moldovenească. Prin sentinţa 

Tribunalului NKVD al RSSM din 20.01.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene și a art. 
2 al Decretului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat – de rând cu Botnari 
Gravril Vasile (n.1897), Tetiu Nicanor Ivanovici (n. 1901) și Amarii Nicolae Gheorghe (n. 1897) – la 20 
ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. Capul 
de acuzare: au fost jandarmi în perioada august 1941-august 1944, participând la identificarea a 18 
activiști sovietici, unii dintre care au fost executați ulterior de autoritățile române.  
 
Dosar nr. 14441 (volumul 1)  
Stepanov Nikolai Lazarevici, originar din satul Tomai, raionul Leova, RSS Moldovenească. Prin 

sentinţa Tribunalului NKVD al RSSM din 20.01.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene 
și a art. 2 al Decretului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat – de rând cu 
alți 6 persoane – la 20 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. Capul de acuzare: au fost jandarmi în perioada august 1941-august 1944, 
participând la identificarea unor activiști sovietici, unii dintre care au fost executați ulterior de 
autoritățile române.  
 
Dosar nr. 14441 (volumul 2)  
Stepanov Nikolai Lazarevici, originar din satul Tomai, raionul Leova, RSS Moldovenească. Prin 

sentinţa Tribunalului NKVD al RSSM din 20.01.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene 
și a art. 2 al Decretului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat – de rând cu 
alți 6 persoane – la 20 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. Capul de acuzare: au fost jandarmi în perioada august 1941-august 1944, 
participând la identificarea unor activiști sovietici, unii dintre care au fost executați ulterior de 
autoritățile române.  
 
Dosar nr. 017043  
Sclifos David Eremeevici, a.n. 1910, originar al s. Ciocâlteni, r-l Telenești. Prin sentinţa Tribunalului 
NKVD al RSSM și al Tribunalului militar al Districtului militar Odessa din 16.10.1945, în baza art. 54 – 1 
CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani de privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe 
un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A fost condamnat pentru colaborarea în anul 1941cu 
autorităţile române, a ajutat la identificarea activiștilor sovietici, represați ulterior.  
 
Dosar nr. 016687  
Gusak Ican Dmitrievici, originar din satul Drepcăuți, raionul Lipcani, RSS Moldovenească. Prin 

sentinţa Tribunalului NKVD al RSSM din 26.01.1946, în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. Capul de acuzare: a denunțat și a participat la identificarea unor activiști sovietici, 
unii dintre care au fost condamnați ulterior de autoritățile române la un de închisoare.  
 
Dosar nr. 017306  
Sari Ivan Stepanovici, a.n. 1902, originar din satul Beșalma, raionul Congaz, ulterior Comrat, RSS 

Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului NKVD al RSSM din 26.01.1946, în baza art. 54 – 1”a” al 
CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
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termen de 5 ani şi confiscarea averii. Capul de acuzare: a participat la identificarea unor activiști 
sovietici, unii dintre care au fost arestați ulterior de autoritățile române.  
 
Dosar nr. 017428  
Cozmuleac Feodor Gheorghevici, a.n. 1887, originar din satul Forosca, raionul Hotin, RSS 

Ucraineană. Prin sentinţa Tribunalului NKVD al RSSM din 20.10.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. Capul de acuzare: a denunțat ca martor și a participat la 
identificarea unor activiști sovietici, unii dintre care au fost condamnați ulterior de autoritățile 
române la închisoare.  
 
Dosar nr. 017439  
Soțchii Feodor Iosifovici, a.n. 1902, originar din satul Pogorno, raionul Cotiujeni, RSS Moldovenească. 

Prin sentinţa Tribunalului MAI al RSSM din 07.07.1951, în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. Capul de acuzare: fost ostaș în Armata Română în anii 1942-1944, participând la 
operațiuni împotriva partizanilor sovietici, clevetind împotriva puterii sovietice și glorificând 
statele capitaliste.  
 
Dosar nr. 017842 Podlog Simion Vasilievici, a.n. 1910, originar din satul Drepcăuți, raionul Lipcani, 
RSS Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului NKVD al RSSM din 24.08.1946, în baza art. 54 –3 și 
54-10 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. Capul de acuzare: în anii 1942-44 a denunțat 
tineri care se eschivau de la recrutarea în Armata Română.  
 
Dosar nr. 0179921  
Colița Emilian Erofeevici, a.n. 1899, originar din satul Palanca, raionul Olănești, RSS 
Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului NKVD al RSSM din 31.01.1946, în baza art. 54 – 3 al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. Capul de acuzare: fost vice primar în localitate în perioada 1941-
44, exercitând funcții de mobilizare a populației locale la munci în folosul Statului Român.  

 
Dosar nr. 018740  
Bahcivanși Pavel Ivanovici, a.n. 1889, originar din satul Cemlechioi, raionul Tarutino, regiunea Ismail, 
RSS Ucraineană. Prin sentinţa Tribunalului NKVD al RSSM din 25.07.1946, în baza art. 54 –1’a’ și 
54-10 p. 2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. Capul de acuzare: : în vara lui 1941 a distrus 
portrete ale liderilor sovietici din primăria satului natal și ulterior a participat la identificarea unor 
activiști sovietici, unii dintre care au fost arestați și condamnați de autoritățile române.  
 
 Dosar nr. 018532  
Cebotarenco Andrei Nichiforovici, a.n. 1901, originar din satul Teia, raionul Tiraspol, ulterior 
Slobozia, RSS Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului NKVD al RSSM din 15.10.1945, în baza 

art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii 
în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. Capul de acuzare: a participat la identificarea 
unor activiști sovietici, unii dintre care au fost arestați și bătuți de autoritățile române.  
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Dosar nr. 018862  
Momot Alexei Feodorovici, a.n. 1908, originar din or. Odessa, RSS Ucraineană. Prin sentinţa Curții 
Supreme a RSSM din 12.12.1945, în baza art. 54 – 3 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani 
privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. Capul de 
acuzare: a participat la identificarea unor activiști sovietici, unii dintre care au fost arestați ulterior de 
autoritățile române.  
 
Dosar nr. 018987  
Gudîma Evghenia Mihailovna, a.n. 1903, originar din satul Coșernița, raionul Criuleni, RSS 
Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului NKVD al RSSM din 22.05.1947, în baza art. 54 – 10 p. 2 și 
art. 78 p. 1 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnată la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. Capul de acuzare: a participat la identificarea 
unor activiști sovietici, unii dintre care au fost arestați ulterior de autoritățile române.  
 
Dosar nr. 19059  
Șerevenea Dmitrii Arsentievici, a.n. 1902, originar din satul Bulahov, raionul Ostersk, regiunea 
Cernigov, RSS Ucraineană. Prin sentinţa Tribunalului NKVD al RSSM din 26.01.1946, în baza art. 54 

– 1”a” al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. Capul de acuzare: a fost ostaș în unitățile 
germane SD, participând la represalii împotriva cetățenilor sovietici.  
 
Dosar nr. 019067  
Gherciu Efrem Vanifatievici, a.n. 1899, originar din satul Sloboda Hodoroja, raionul Chiperceni, RSS 

Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului NKVD al RSSM din 10.03.1945, în baza art. 54 – 1”a” al 
CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 20 ani muncă silnică cu interdicţii în drepturi pe un termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. Capul de acuzare: a predat armatei germane în vara 1941 3 
soldați sovietici pe care îi adăpostise pentru câteva zile și despre soarta ulterioară a cărora nu 
se știe nimic; a participat ulterior la identificarea unor activiști sovietici, unii dintre care au fost 
arestați ulterior de autoritățile române.  
 
Dosar nr. 019613  
Culic Constantin Afanasievici, a.n. 1903, originar din satul Arponești, raionul Otaci, RSS 

Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului NKVD al RSSM din 26.01.1946, în baza art. 54 – 1”a” al 
CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. Capul de acuzare: a participat la identificarea unor activiști 
sovietici, unii dintre care au fost arestați ulterior de autoritățile române pe baza mărturiilor 
depuse de acesta.  
 
Dosar nr. 19667  
Popovici Vladimir Nicolaevici, a.n. 1919, originar din satul Cubani, raionul Bolotina, RSS 

Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului NKVD al RSSM din 24.10.1945, în baza art. 54 – 1”a” al 
CP al RSS Ucrainene și a art. 2 al Decretului Sovietiului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost 
condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. Capul de acuzare: a participat la identificarea unor activiști sovietici, unii dintre 
care au fost arestați ulterior de autoritățile române și condamnați, unul dintre care la 25 ani muncă 
silnică.  
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Dosar nr. 019859 (volumul 1)  
Vârlan Andrei Ivanovici, a.n. 1907, originar din satul Trușeni, raionul Chișinău, ulterior Strășeni, RSS 

Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului NKVD al RSSM din 22.07.1945, în baza art. 54 – 1”a” și 
art. 54-10 p. 2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani lagăr de corecție prin muncă. Capul 
de acuzare: a participat la identificarea unor activiști sovietici, unii dintre care au fost arestați ulterior 
de autoritățile române.  
 
Dosar nr. 019859 (volumul 2) Vârlan Andrei Ivanovici, a.n. 1907, originar din satul Trușeni, raionul 
Chișinău, ulterior Strășeni, RSS Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului NKVD al RSSM din 

22.07.1945, în baza art. 54 – 1”a” și art. 54-10 p. 2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani 
lagăr de corecție prin muncă. Capul de acuzare: a participat la identificarea unor activiști sovietici, 
unii dintre care au fost arestați ulterior de autoritățile române.  
 
Dosar nr. 02095 (volumul 1)  
Mosiei Vasile Nastasievici, a.n. 1884, originar din satul Trușeni, raionul Chișinău, ulterior Strășeni, RSS 
Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al Căilor ferate din RSSM din 12.05.1945, în baza 

art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 3 ani lagăr de corecție prin muncă și 3 ani 
privare de drepturi. Capul de acuzare: a participat la identificarea unor activiști sovietici, unii dintre 
care au fost arestați ulterior de autoritățile române.  
 
Dosar nr. 02095 (volumul 2)  
Mosiei Vasile Nastasievici, a.n. 1884, originar din satul Trușeni, raionul Chișinău, ulterior Strășeni, RSS 
Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al Căilor ferate din RSSM din 12.05.1945, în baza 

art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 3 ani lagăr de corecție prin muncă și 3 ani 
privare de drepturi. Capul de acuzare: a participat la identificarea unor activiști sovietici, unii dintre 
care au fost arestați ulterior de autoritățile române. 

 
Dosar nr. 020026  
Florea Ivan Alexandroici, a.n. 1884, originar din or. Chișinău, RSS Moldovenească. Prin sentinţa 

Tribunalului militar al Căilor ferate din RSSM din 12.05.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani privare de drepturi, cu 
confiscarea averii. Capul de acuzare: a denunțat la Siguranță activiști sovietici, unii dintre care au fost 
arestați ulterior de autoritățile române.  
 
Dosar nr. 020989  
Plita Ivan Petrovici, a.n. 1912, originar din satul Belolesie, raionul Tatarbunar, regiunea Ismail, RSS 
Ucraineană. Prin sentinţa Tribunalului militar al Căilor ferate din RSSM din 06.03.1948, în baza art. 54 

– 1”a” al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani 
privare de drepturi, precum și confiscarea averii. Capul de acuzare: a fost agent secret al 
Siguranței.  
 
Dosar nr. 020996 
Lozovan Vasilii Filimonovici, a.n. 1904, originar din satul Ciuciuleni, raionul Strășeni, RSS 
Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI din RSSM din 25.02.1947, în baza art. 54 
– 3 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani privare 
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de drepturi. Capul de acuzare: a fost jandarm în satul de baștină și a participat la identificarea 
unor activiști sovietici, unii dintre care au fost arestați ulterior de autoritățile române.  
 
Dosar nr. 021100  
Gaidamut Sidor Emilianovici, a.n. 1892, originar din satul Ganghera, raionul Căinari, RSS 
Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al Căilor ferate din RSSM din 29.06.1948, în baza 

art. 54 – 1”a” și 54-10 p. 2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin 
muncă și 5 ani privare de drepturi. Capul de acuzare: ar fi făcut agitație antisovietici în timpul 
războiului și a participat la identificarea unor activiști sovietici, unii dintre care au fost arestați 
ulterior de autoritățile române.  
 
Dosar nr. 021103  
Tucan Stepan Savelievici, a.n. 1903, originar din satul Mihailovca, raionul Cimișlia, RSS 

Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului MAI din RSSM din 12.05.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani privare de drepturi. 
Capul de acuzare: a participat la identificarea unor activiști sovietici, unii dintre care au fost arestați 
ulterior de autoritățile române și a participat la represalii în cadrul organelor de represalii române.  
 
Dosar nr. 021126  
Peșterev Gavril Pavlovici, a.n. 1884, originar din satul Dubovo, raionul Dubăsari, RSS 
Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al Căilor ferate din RSSM din 06.05.1945, în baza 

art. 54 – 1”b” al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani 
privare de drepturi. Capul de acuzare: a participat la mobilizarea la muncă populației în favoarea 
efortului de război al României, denunțând persoane care se sustrăgeau muncii și care au fost 
arestate și maltratate ulterior de autoritățile române, inclusiv de Peșterev.  
 
Dosar nr. 021132  
Boligar Serghei Grigorievici, a.n. 1908, originar din satul Tomaz, raionul Căușeni, RSS Moldovenească. 

Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI din RSSM din 12.05.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani privare de drepturi, 
precum și confiscarea verii. Capul de acuzare: a participat la identificarea unor activiști sovietici, 
unii dintre care erau evrei, deposedându-i de avere.  
 
Dosar nr. 021136  
Statii Feodor Iakovlevici, a.n. 1889, originar din satul Căinarii Vechi, raionul Drochia, RSS 
Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI din RSSM din 25.06.1948, în baza art. 54 

– 1”a” al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă și 3 ani privare 
de drepturi. Capul de acuzare: a participat la identificarea unor activiști sovietici, unii dintre care au 
fost arestați ulterior de autoritățile române.  
 
Dosar nr. 021151  
Iakimenko Gheorghi Gheorghevici, a.n. 1884, originar din satul Ferapontievca, raionul Comrat, RSS 
Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI din RSSM din 23.08.1948, în baza art. 54 

– 1”a” al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani privare 
de drepturi, precum și confiscarea averii. Capul de acuzare: a participat la razii împotriva partizznilor 
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sovietici și a ajutat la prinderea unor parașutiști sovietici, a confiscat forțat de la populația locală 
cereale în favoarea autorităților române, uneori folosind violența fizică.  
 
Dosar nr. 021162  
Danu Gheorghi Anisimovici, a.n. 1884, originar din satul Mălăiești, raionul Criuleni, RSS 
Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI din RSSM din 29.10.1948, în baza art. 54 

– 1”a” și 54-10 alin. 1 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă 
și 5 ani privare de drepturi. Capul de acuzare: a participat la identificarea unor cetăneni de etnie 
evreiască, unii dintre care au fost executați de autoritățile române.  
 
 
Dosar nr. 021165  
Draguțan Zinovia Vladimirovna, a.n. 1894, originar din satul Micleușeni, raionul Nisporeni, RSS 
Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI din RSSM din 03.12.1948, în baza art. 54 

– 1”a” al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani privare 
de drepturi. Capul de acuzare: a participat la identificarea unor activiști sovietici, unul dintre care a 
fost condamnat la pedeapsa capitala iar altul la închisoare pe viață.  
 
Dosar nr. 021329 Țeruș Vasilii Constantinovici, a.n. 1922, originar din satul Isacova, raionul Orhei, 
RSS Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI din RSSM din 14.09.1948, în baza 

art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani 
privare de drepturi, fără conficarea averii. Capul de acuzare: a participat la identificarea unor 
activiști sovietici, unii dintre care au fost arestați ulterior de autoritățile române.  
 
Dosar nr. 021350  
Arteni Ivan Vasilievici, a.n. 1913 originar or. Nisporeni, RSS Moldovenească Prin sentinţa 

Tribunalului militar al MAI din RSSM din 17.03.1950, în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani privare de drepturi. Capul de acuzare: 
în calitate de jandarm român în anii războiului, a participat la arestarea și maltratarea partizanilor 
sovietici.  
 
Dosar nr. 021354  
Berbeci Dmitri Ivanovici, a.n. 1911, originar din satul Zberoaia, raionul Nisporeni, RSS 
Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI din RSSM din 27.03.1950, în baza art. 54 

– 1”a” și 54-1- alin. 1 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă 
și 5 ani privare de drepturi. Capul de acuzare: a fost primar al satului de baștină în timpul războiului și 
în această calitate a îndeplinit ordinele autorităților române.  
 
Dosar nr. 021440  
Cozari Iosif Iakovlevici, a.n. 1884, originar din satul Gâjdu, raionul Hotin, regiunea Cernăuți, RSS 

Ucraineană. Prin sentinţa Tribunalului militar al MAIdin RSSM din 26.10.1950, în baza art. 54 – 1”a” al 
CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani privare de 
drepturi. Capul de acuzare: a participat la identificarea unor activiști sovietici, la arestarea și 
interogarea lor, unii dintre care au fost arestați ulterior de autoritățile române. În 1944 a 
participat la razii împotriva partizanilor sovietici și la prinderea unor parașutuști sovietici.  
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Dosar nr. 021947  
Andreev Dementii Iosifovici, a.n. 1910, originar din satul Mălăești, raionul Tiraspol, ulterior Dubăsari, 
RSS Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI din RSSM din 22.12.1950, în baza 

art. 54 – 1”a” și art. 54-10 alin. 2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție 
prin muncă și 5 ani privare de drepturi. Capul de acuzare: făcea agitație antisovietică în timpul 
războiului, mobiliza populația la muncă, amenințându- i cu arestarea și bătaia pe cei care se eschivau, 
precum și confisca produse alimentare în mod forțat de la populației.  
 
Dosar nr. 022194  
Mutu Pavel Stefanovici, a.n. 1907, originar din satul Dolna, raionul Chișinău, ulterior Nisporeni, RSS 
Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al NKVD din RSSM din 28.02.1945, în baza art. 54 – 

1”a” al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani privare 
de drepturi. Capul de acuzare: a participat la identificarea unor activiști sovietici, unii dintre care au 
fost arestați ulterior de autoritățile române și condamnați la pedeapsa capitală sau la varii termene 
de dentenție.  
 
Dosar nr. 022293  
Dodu Alexei Grigorievici, a.n. 1910, originar din satul Cioburciu, raionul Slobozia, RSS 
Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al MGB din RSSM din 28.07.1951, în baza art. 54 – 

1”a” al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani privare 
de drepturi. Capul de acuzare: a participat la identificarea și maltratarea unor activiști sovietici din 
satul natal, și care au fost arestați ulterior de autoritățile române.  
 
Dosar nr. 022495  
Ciubara Nikolai Ivanovici, a.n. 1896, originar din satul Camenca, raionul Bolotino, RSS 
Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al NKVD din RSSM din 08.09.1945, în baza art. 54 – 

1”a” al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani privare 
de drepturi, cu confiscarea averii. Capul de acuzare: a participat la identificarea unor activiști 
sovietici, unii dintre care au fost arestați ulterior de autoritățile române, iar alții, evrei, au fost 
deportați peste Nistru (Camerzan și Calmuțki).  
 
Dosar nr. 022598  
Teletin Dmitrii Feodorovici, a.n. 1925, originar din satul Vîleni, raionul Cahul, RSS Moldovenească. 

Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI din RSSM din 12.05.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani privare de drepturi, 
precum și confiscarea averii. Capul de acuzare: a participat la identificarea unor activiști sovietici, 
unii dintre care au fost arestați ulterior de autoritățile române; a participat de asemenea, în 
1943, la cîteva razii împotriva partizanilor sovietici din preajma satului Văleni și a ajutat la 
prinderea unor parașutiști sovietici.  
 
Dosar nr. 022602  
Mihailov Foma Dmitrievici, a.n. 1910, originar din satul Valea Perjei, raionul Ceadâr-Lunga, RSS 
Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al NKVD din RSSM din 10.11.1945, în baza art. 54 – 

1”a” al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani privare 
de drepturi. Capul de acuzare: a participat la percheziții și razii împotriva parașutiștilor sovietici și 
cetățeni sovietici evadați de sub escortă în timpul etapării în Germania.  
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Dosar nr. 022616  
Nogai Semion Vasilievici, a.n. 1894, originar din satul Varnița, raionul Bender, RSS 
Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI din RSSM din 12.05.1945, în baza art. 54 

– 1”a” al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani lagăr de corecție prin muncă și 10 ani privare 
de drepturi. Capul de acuzare: a participat la identificarea unor activiști sovietici și a făcut depoziții 
împotriva lor, unii dintre fiind condamnați ulterior de autoritățile române.  
 
Dosar nr. 022642  
Mocreac Afanasii Markovici, a.n. 1904, originar din or. Grigoriopol, RSS Moldovenească. Prin 

sentinţa Tribunalului militar al MAI din RSSM din 12.05.1945, în baza art. 54 – 1”b” și art. 14 alin. 
1 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani privare de 
drepturi. Capul de acuzare: a participat la identificarea unor activiști sovietici, unii dintre care evrei.  
 
Dosar nr. 022851  
Stoianov Ivan Emanuilovici, a.n. 1899, originar din satul Camcic, raionul Sărata, regiunea Cetatea 
Albă, RSS Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI din RSSM din 12.05.1945, în 

baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 
ani privare de drepturi. Capul de acuzare: a fost încadrat în serviciile de informații române pe timpul 
celui de-al doilea război mondial.  

 
Dosar nr. 022854  
Hor Alexandr Feodorovici, a.n. 1898, originar din satul Avdarma, raionul Comrat, RSS 
Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI din RSSM din 16.03.1946, în baza art. 54 

– 1”a” și 54-10 alin. 2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani lagăr de corecție prin muncă 
și 5 ani privare de drepturi. Capul de acuzare: a participat la identificarea unor activiști sovietici, unii 
dintre care au fost arestați și condamnați ulterior de autoritățile române. 
 
Dosar nr. 02303  
Rupenin Vladimir Dmitrievici, a.n. 1897, originar or. Sliselburg, regiunea Leningrad, Federația Rusă. 

Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI din RSSM din 17.11.1951, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani privare de drepturi. 
Capul de acuzare: în 1943 s-a înregimentat în Corpul rus de pază, creat de germani pentru a lupta 
împotriva partizanilor.  
 
Dosar nr. 023014  
Bagrin Safron Ilici, a.n. 1884, originar din satul Trușeni, raionul Chișinău, ulterior Strășeni, RSS 
Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI din RSSM din 12.05.1945, în baza art. 54 

– 1”a” și art. 54-10 alin. 1 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin 
muncă și 5 ani privare de drepturi, precum și confiscarea averii personale. Capul de acuzare: a 
participat la identificarea unor activiști sovietici, unii dintre care au fost arestați și condamnați 
ulterior de autoritățile române.  
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Dosar nr. 023043  
Miuller Ivan Fridrihovici, a.n. 1884, originar din satul Friedentahl, raionul Zuisk, Crimeea. Prin 

sentinţa Tribunalului militar al MAI din RSSM din 25.06.1946, în baza art. 54 – 1”b” al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani lagăr de corecție prin muncă și 10 ani privare de drepturi. Capul 
de acuzare: a fost învinuit că s-a predat nemților și a ajutat la arestarea și maltratatea soldaților și 
ofițerilor sovietici căzuți în priozonierat. Ulterior, dosarul său a fost clasat din lipsa de probe.  
 
Dosar nr. 023075  
Bîtcă Alexandr Antonovici, a.n. 1905, originar din satul Cărbuna, raionul Căinari, RSS 
Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI din RSSM din 04.11.1952, în baza art. 54 

– 1”a” al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani privare 
de drepturi. Capul de acuzare: în calitate de informator al serviciilor speciale românești a participat la 
identificarea unor activiști sovietici, condamnați ulterior de autoritățile române.   
 
Dosar nr. 023171 (volumul 1)  
Mârza Gheorghii Enachievici, a.n. 1884, originar din satul Zebil, România, locuitor al satului Șișcani, 
raionul Cărpineni, ulterior Kotovsk, RSS Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI 
din RSSM din 15.07.1953, în baza art. 54 – 10 alin. 2 și art. 54-11 al CP al RSS Ucrainene a fost 
condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani privare de drepturi, precum și confiscarea 
averii. Capul de acuzare: locuind în 1942 în regiunea Zaporojie, Ucraina, a devenit polițist și a 
participat la mobilizarea la muncă și maltratarea populației locale. În 1952 a distrus câteva portrete 
ale conducătorului URSS.  
 
Dosar nr. 023171 (volumul 2)  
Mârza Gheorghii Enachievici, a.n. 1884, originar din satul Zebil, România, locuitor al satului Șișcani, 
raionul Cărpineni, ulterior Kotovsk, RSS Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI 
din RSSM din 15.07.1953, în baza art. 54 – 10 alin. 2 și art. 54-11 al CP al RSS Ucrainene a fost 
condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani privare de drepturi, precum și confiscarea 
averii. Capul de acuzare: locuind în 1942 în regiunea Zaporojie, Ucraina, a devenit polițist și a 
participat la mobilizarea la muncă și maltratarea populației locale. În 1952 a distrus câteva portrete 
ale conducătorului URSS.  
 
Dosar nr. 023218  
Ceban Dmitrii Axentievici, a.n. 1898, originar din satul Ovidiopol, raionul Ovidiopol, regiunea Odessa, 
RSS Ucraineană. Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI din RSSM din 14.05.1953, în baza art. 54 

– 1”a” și art. 54-2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 
ani privare de drepturi. Capul de acuzare: a participat la identificarea unor activiști sovietici, unii 
dintre care au fost arestați ulterior de autoritățile române.  
 
Dosar nr. 023220 Serbușco Vasilii Ivanovici, a.n. 1909, originar din satul Plopi, raionul Tîrnova, RSS 
Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI din RSSM din 24.02.1953, în baza art. 54 
– 10 alin. 1 și art. 54-3 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă 
și 5 ani privare de drepturi, precum și confiscarea averii. Capul de acuzare: în calitate de fost membru 
al partidului Național-Creștin a participat la identificarea unor activiști sovietici, unii dintre care 
au fost arestați ulterior de autoritățile române.  
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 Dosar nr. 023221 (volumul 1)  
Russu Procopii Ivanovici, a.n. 1920, originar din satul Grădiște, raionul Cimișlia, RSS Moldovenească. 

Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI din RSSM din 23.05.1953, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani privare de drepturi. 
Capul de acuzare: a asasinat personal câțiva activiști sovietici, iar pe alții ia deferit autorităților 
române.  
 
Dosar nr. 023221 (volumul 2)  
Russu Procopii Ivanovici, a.n. 1920, originar din satul Grădiște, raionul Cimișlia, RSS Moldovenească. 

Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI din RSSM din 23.05.1953, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani privare de drepturi. 
Capul de acuzare: a asasinat personal câțiva activiști sovietici, iar pe alții ia deferit autorităților 
române.  
 
Dosar nr. 023226  
Dolghii Gavril Feodorovici, a.n. 1922, originar din satul Moșeni, raionul Otaci, RSS Moldovenească. 

Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI din RSSM din 10.12.1952, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani privare de drepturi. 
Capul de acuzare: s-a înrolat în noimebrie 1943 în Corpul rus de pază și în această calitate a participat 
la operațiuni împotriva partizanilor sovietici.  
 
Dosar nr. 023870  
Toma Nikolai Ivanovici, a.n. 1911, originar din satul Cioara, raionul Cărpineni, ulterior Kotovsk, RSS 
Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI din RSSM din 06.12.1949, în baza art. 54 

– 1”a” al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani lagăr de corecție prin muncă și 5 ani privare 
de drepturi. Capul de acuzare: a participat la identificarea unor activiști sovietici care au fost arestați 
ulterior de jandarmeria română.  
 
Dosar nr. 28985  
Larionov Ivan Feodoseevici, a.n. 1905, originar din satul Coșnița, raionul Dubăsari, RSS 
Moldovenească. Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI din RSSM din 13.11.1946, în baza art. 54 

– 1”b” al CP al RSS Ucrainene și art. 2 al Decretului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a 
fost condamnat la 20 ani muncă silnică și 5 ani privare de drepturi, cu confiscarea averii. Capul de 
acuzare: s-a predat germanilor în 1941 împreună cu soldații din subordinea sa și s-a înrolat în 
trupele de represalii dintr-un lagăr de prizonieri sovietici, participând la maltratarea lor.  
 
Dosar nr. 6081 
Sîrbu – Eni Alexandr Constantinovici, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al s. Cepeleuţi, r-l Briceni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MGB RSSM din 11 - 16.02.1950, în baza art. 1 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la 25 ani privaţiune 
de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
A participat la arestarea şi împuşcarea cetăţenilor de naţionailtate evreiască, precum şi activiştilor 
sovietici. A însuşit bunurile sustrase de la evreii arestaţi. 
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Dosar nr. 17083 
Rojco Mihail Iacubovici, a.n. 1892, originar şi fost locuitor al s. Cernoliovca, r-l Otaci; 
Vrîncean Ivan Stepanovici, a.n. 1896, originar şi fost locuitor al s. Cernoliovca, r-l Otaci; 
Lesnic Ivan Fiodorovici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Cernoliovca, r-l Otaci, cuzist; 
Marchitan Anton Stepanovici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Cernoliovca, r-l Otaci, cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 20.08.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP 
RSS Ucrainene şi art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem URSS din 19.04.1943 au fost 
condamnaţi: 
Rojco M. şi Vrîncean I. la pedeapsă capitală cu confiscarea averii; 
Lesnic I. la 15 ani muncă silnică; 
Marchitan A. la 10 ani privaţiune de libertate. 
Au colaborat cu autorităţile germano – române. Au trădat activişti sovietici. Au participat la 
maltratarea şi exterminarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască. Au însuşit bunurile acestora. 
 
Dosar nr. 017205 
Chiriac Alexandr Fiodorovici, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al s. Climăuţi, r-l Otaci. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Căii ferate or. Chişinău din 30.07.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A trădat autorităţilor germano – române cetăţeni de naţionalitate evreiască. A participat la arestarea 
şi maltratarea evreilor. A însuşit bunurile acestora. 
 
Dosar nr. 017695 
Cebatari Ivan Alexeevici, a.n. 1919, originar şi fost locuitor al s. Căinarii Vechi, r-l Drochia, jud. Soroca, 
ucrainean, cuzist; 
Hriplivîi Ivan Savvici, a.n. 1920, originar şi fost locuitor al s. Căinarii Vechi, r-l Drochia, jud. Soroca, 
ucrainean, cuzist; 
Itcenco Fiodor Emelianovici, a.n. 1920, originar şi fost locuitor al s. Căinarii Vechi, r-l Drochia, jud. 
Soroca, ucrainean, cuzist; 
Itcenco Semion Emelianovici, a.n. 1915, originar şi fost locuitor al s. Căinarii Vechi, r-l Drochia, jud. 
Soroca, ucrainean, cuzist. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 22.04.1946, în baza art. art. 54 – 10 pct. II şi 54 - 11 al 
CP RSS Ucrainene, cu aplicarea sancţiunii art. 54 – 2 al CP RSS Ucrainene au fost condamnaţi la 10 ani 
privaţiuni de libertate fiecare, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au trădat organelor de represalii activişti sovietici. Propagau activ ideologia partidului cuzist. Pledau 
pentru exterminarea comuniştilor şi a evreilor. 

 
Dosar nr. 17764 
Aricov Gheorghe Gheorghievici, a.n. 1894, originar şi fost locuitor al s. Tvardiţa, r-l Ciadâr - Lunga, 
bulgar, cuzist. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 19.12.1946, în baza art. art. 54 – 10, p. I şi 180 pct. II al 
CP RSS Ucrainene, a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
A colaborat cu jandarmeria română. Membru activ al partidului cuzist din România. 
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Dosar nr. 017777 
Cernomaz Nazar Petrovici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Palanca, r-l Călăraşi, ucrainean, 
membru al partidului liberal. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 13.09.1946, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamna la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen 
de 5 ani şi cu confiscarea averii. 
În anul 1942 binevol s-a angajat la serviciu în detaşamentul de represalii român. A maltratat cetăţeni 
sovietici. A sustras bunurile de la cetăţeni. 

 
Dosar nr. 018197 
Polomarciuc Ivan Dorofeevici, a.n. 1898, originar din s. Tîrnova, r-l Otaci, fost locuitor al s. Elenovca, 
r-l Tîrnova, jud. Soroca. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 28.09.1945, în baza art. art. 54 – 3 şi 54 – 
10, pct. II al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe termen de 5 ani şi cu confiscarea averii. 
A colaborat cu jandarmeria română. A acordat sprijin autorităţilor germano – române la identificarea 
persoanelor de naţionalitate evreiască. A participat la arestarea şi mânarea acestora în lagăre. A 
jefuit evreii de bunuri. 
 
Dosar nr. 018400 
Porubin Nicolai Semionovici, a.n. 1908, originar şi fost locuitor al s. Golercani, r-l Susleni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 01.12.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP 
RSS Ucrainene, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem URSS din 19.04.1943 a 
fost condamnat la 20 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea 
averii. 
A participat la arestarea cetăţenilor de origine evreiască, care ulterior au fost împuşcaţi. A însuşit 
bunurile acestora. 
 
Dosar nr. 019132 
Svetlinschii Serghei Vasilievici, a.n. 1915, originar şi fost locuitor al s. Glodeni, r-l Glodeni, ucrainean, 
cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 08.10.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicţie în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A participat activ la pogromul asupra cetăţenilor de origine evreiască. A trădat autorităţilor germano 
– române persoane de naţionalitate evreiască şi activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 019609 
Gramma Ilia Nichitovici, a.n. 1890, originar şi fost locuitor al s. Ţaul, r- l Tîrnova jud. Soroca, membru 
al partidului ţărănist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 11.01.1946, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicții în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A colaborat cu autorităţile germano – române. Fiind numit primar al s. Ţaul şi preşedinte al comisiei 
pentru confiscarea bunurilor celor arestaţi, a sustras bunurile materiale ce aparţineau persoanelor de 
naţionalitate evreiască. Pleda pentru deportarea evreilor. 
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Dosar nr. 019784 
Caluţchii Piotr Mihailovici, a.n. 1878, originar şi fost locuitor al s. Podoimiţa, r-l Camenca. 
Prin sentința Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 17.11.1944, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene şi în conformitate cu prevederile art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al 
URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la 15 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe 
un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A fost numit de către autorităţile germano – române starostă în s. Podoiniţa. A trădat activişti 
sovietici şi persoane de origine evreiască. Personal a participat la arestarea evreilor şi a însuşit 
bunurile celor arestaţi. 

 
Dosar nr. 020772 
Deduc Timofei Afanasievici, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al s. Otaci, r-l Otaci, ucrainean; 
Mulear Mefodii Feodosievici, a.n. 1921, originar şi fost locuitor al s. Otaci, r-l Otaci, ucrainean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 29.06.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene şi cu aplicarea sncţiunii prevăzute de art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem 
URSS din 19.04.1943 au fost condamnaţi la 15 ani muncă silnică fiecare, cu interdicţii în drepturi pe 
un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Fiind poliţişti în jandarmeria română, au participat la mânarea forţată a persoanelor de naţionalitate 
evreiască în lagărele de concentrare. Au trădat autorităţilor germano – române activişti sovietici şi 
evrei. 
 
Dosar nr. 020810 
Buimistr Piotr Fiodorovici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Corjova, r-l Dubăsari; 
Coţofan Simion Pavlovici, a.n. 1896, originar şi fost locuitor al s. Corjova, r-l Dubăsari; 
Sîrbu Marc Isidorovici, a.n. 1905, originar şi fost locuitor al s. Corjova, r-l Dubăsari; 
Miţul Zahar Afanasievici, a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Corjova, r-l Dubăsari. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 26.04.1946, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în drepturi 
pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Fiind poliţişti în s. Corjova au participat la arestarea şi maltratarea activiştilor sovietici şi a cetăţenilor 
de origine evreiască. Au însuşit bunurile celor arestaţi. 
 
Dosar nr. 020889 
Iarmuraţii Iosif Nichiforovici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Hrustovaia, r-l Camenca; 
Cravţov Ivan Dmitrievici, a.n. 1896, originar şi fost locuitor al s. Hrustovaia, r-l Camenca; 
Groza Pavel Mironovici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Hrustovaia, r-l Camenca; 
Golan Vasilii Fiodorovici, a.n. 1898, originar şi fost locuitor al s. Hrustovaia, r-l Camenca; 
Golan Iustin Petrovici, a.n. 1886, originar şi fost locuitor al s. Hrustovaia, r-l Camenca; 
Ţurcan Mihail Iacovlevici, a.n. 1909, originar şi fost locuitor al s. Hrustovaia, r-l Camenca; 
Prin sentinţa Tribunalului militar al al trupelor NKVD RSSM din 25 - 26.10.1944 au fost condamnaţi: 
Iarmuraţii I. N., în baza art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem URSS din 19.04.1943 la 20 
ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Cravţov I. D., Groza P. M. şi Golan V. F. în baza art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem URSS 
din 19.04.1943 la 15 ani muncă silnică fiecare, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 3 ani şi 
confiscarea averii. 
Golan Iu. P. în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene la 10 ani privaţiune de libertate în lagăr de 
muncă corecţională cu interdicţii în drepturi pe un termen de 3 ani şi confiscarea averii. 
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Ţurcan M. I. în baza art. 54 – 3 cu aplicarea sancţiunii prevăzută de prevederile art. 54 - 2 al CP al RSS 
Ucrainene la 8 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 3 ani şi 
confiscarea averii. 
Au colaborat cu autoritățile germano – române. Au participat la arestarea şi maltratarea activiştilor 
sovietici şi persoanelor de naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 020941 
Ceban Alexandr Fiodorovici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Hîrtop, r-l Cimişlia; 
Zamisnîi Simion Filipovici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Hîrtop, r-l Cimişlia; 
Robus Isac Ivanovici, a.n. 1915, originar şi fost locuitor al s. Hîrtop, r-l Cimişlia. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 14 - 15.04.1945 au fost condamnaţi: 
Ceban A. F. şi Zamisnîi S. F. în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene şi cu aplicarea prevederilor art. 
2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la 15 ani muncă silnică fiecare, 
cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Robus I. I. în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au colaborat cu autorităţile germano – române. Au trădat cetăţeni sovietici. 
 
Dosar nr. 021150 
Chirciu Victor Panteleevici, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al s. Carbalia, r-l Cahul, găgăuz, membru 
al partidului liberal. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 10.09.1948, în baza art. art. 54 – 1 şi 54 – 
10 pct. I al CP al RSS Ucrainene cu aplicarea prevederilor al art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului 
Suprem al URSS din 26.05.1947 a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A denunţat 17 activişti sovietici. Împreună cu jandarmii români a participat la jefuirea de la localnici a 
bunurilor materiale. A luat parte la reţinerea paraşutiştilor sovietici. 
 
Dosar nr. 021341 
Volanschii Vasilii Franţevici, a.n. 1919, originar din s. Briceva, r-l Donduşeni, fost locuitor al or. Bălţi, 
ucrainean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 27.09.1949, în baza art. art. 54 – 1”a” şi 54 
– 10 alin. 2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A colaborat cu autoritățile germano – române. A participat la arestarea și maltratarea activiștilor 
sovietici și a cetățenilor de naționalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 022500 
Silii Ivan Alexandrovici, a.n. 1916, originar şi fost locuitor al s. Lăpuşna, r-l Cărpineni; 
Ceban Piotr Nicolaevici, a.n. 1918, originar şi fost locuitor al s. Lăpuşna, r-l Cărpineni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 16.10.1945 au fost condamnaţi: 
Silii I. A. în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Ceban P. N. în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene şi cu aplicarea prevederilor al art. 2 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii 
în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au participat la arestarea şi maltratarea fostului translator al judecătoriei populare din r-l Lăpuşna 
(de naţionalitate evreu) şi l-au predat detaşamentului român de represalii. 
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Dosar nr. 022996 
Cuciuc-Alioglu Spiridon Gherasim, a.n. 1924, originar din or. Chișinău. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al MGB al RSSM din 19.01.1952, în baza art. 54 – 10a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 25 ani muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. În 
octombrie 1943 s-a înregimentat în Corpul de Pază Rus (Vlasov), participând la luptele împotriva 
partizanilor din Iugoslavia. 

 
Dosar nr. 023032 
Epure Pavel Nichitovici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Hadjimus, r-l Bender, cuzist, primar. 
Prin sentinţa Judecătoriei Căii ferate Chişinău din 19.07.1951, în baza art. 54 – 10, pct. I al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen de 3 
ani. 
Membru activ al partidului cuzist. A fost conducător al partidului cuzist din s. Hadjimu 
 
Dosar nr. 023187 
Pozdîrca Pavel Parfentievici, a.n. 1901, originar din or. Chişinău, fost locuitor al s. Stresteni, mun. 
Chişinău, cuzist. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 07.04.1953, în baza art. 54 – 10, pct. I al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 
ani, cu privare de drept de a purta medaliile acordate pentru victoria asupra Germaniei. Ulterior, 
sentinţa a fost modificată, pedeapsa a fost micşorată până la 6 ani. Membru activ al organizaţiei 
ilegale naţionaliste. 

 
  Dosar nr. 2047 

Balan Serghei Nicolaevici, a.n. 1902, originar din satul Gura Galbenei, r-nul Cimișlia. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 05.03.1945, în baza art. 54 – 10a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 20 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. Fost 
sergent al jandarmeriei române în perioada celui De-al Doilea Război Mondial. A participat la 
reținerea activiștilor sovietici care au fost condamnați ulterior, soarta unora nefiind cunoscută 
ulterior. 
 
 Dosar nr. 5068 
Caraman Mihail Andreevici, a.n. 1907, originar din satul Peresecina, r-nul Orhei. Prin sentinţa 
Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 30.06.1947, în baza art. 54 – 10a și art. 196 al CP al RSS 
Ucrainene, precum și a Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost 
condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani și confiscarea averii. A 
participat la arestarea activiștilor sovietici și a depus mărturii împotriva lor. 
 
Dosar nr. 5084 
Ivanov Vladimir Petrovici, a.n. 1907, originar din satul Orac, r-nul Chișinău. Prin sentinţa Tribunalului 
Militar al NKVD al RSSM din 24.02.1947, în baza art. 54 – 10a al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat 
la 10 ani lagăr corecție prin muncă, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani și confiscarea averii. 
Fost agent al Servicului Special de Informații în perioada celui De-al Doilea Război Mondial. A 
deconspirat o organizație clandestină sovietică și pe membrii acestora, care ulterior au fost 
condamnați de organele de justiție și represiune românești. 
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 Dosar nr. 5095 
Gîrbu Ivan Nicolaevici, a.n. 1885, originar din satul Girovo, r-nul Telenești. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 05.03.1945, în baza art. 54 – 10a și art. 54-11 al 
CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune libertate, cu interdicţii în drepturi pe 
termen de 5 ani. I s-a incrimnat faptul că în iulie 1941 în timpul ofesnivei trupelor germano-române a 
creat un grup de persoane local care și-a propus să lupte împotriva puterii sovietice, a arestat activiști 
sovietici și persoane de etnie evreiască care au fost executați ulterior de către autoritățile române. 
 
Dosar nr. 6081 
Sîrbu Alexandru Constantin, a.n. 1912, originar din satul Cepeleuți, r-nul Briceni. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 11.02.1950, în baza Decretului Prezidiului 
Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la 25 ani muncă silnică, cu interdicţii 
în drepturi pe termen de 5 ani. I s-a incrimnat faptul că în iulie 1941 în timpul ofesnivei trupelor 
germano-române a creat un grup de persoane care și-a propus să lupte împotriva puterii sovietice, a 
arestat activiști sovietici și persoane de etnie evreiască și le-a executat până la revenirea autorităților 
românești, în total 173 persoane.  

 
 Dosar nr. 16619 
Parfentiev Condrat Parfentievici, a.n. 1889, originar din satul Voroncovo, r-nul Râbnița. 
Prin sentinţa Tribunalului Căilor Ferate Chișinău din 05.11.1944, în baza în baza art. 54 – 10 partea II 
al CP al RSS Ucrainene și Decretului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la 
20 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani și confiscarea averii. A participat la 
reținerea activiștilor sovietici care au fost condamnați ulterior, unii dintre care  la pedeapsă capitală. 
 
 Dosar nr. 016688 
Carafizi Ivan Vasile, a.n. 1888, originar din satul Chiriutnea, r-nul Congaz. 
 
Prin sentinţa Curții Supreme a RSSM din 15.04.1946, în baza articolului 54-10 partea II al CP al RSS 
Ucrainene fost condamnat la 6 ani lagăr de corecție prin muncă, cu interdicţii în drepturi pe termen 
de 3 ani și conficarea averii. I s-a incriminat că în perioada celui De-al Doilea Război Mondial a 
promovat agitație antisovietică și a defăimat Armata Roșie, numindu-i pe bolșevici bandiți.  
 
Dosar nr. 016975 
Lavric Vasile Teodor, a.n. 1908, originar din Costești, r-nul Bolotino. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 23.06.1946, în baza art. 54 – 10a al CP al RSS 
Ucrainene și Decretului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la 20 ani 
muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani și confiscarea averii. A participat la război 
împotriva URSS în anii 1941-42 și după 1943 a fost primar al localității în perioada celui De-al Doilea 
Război Mondial, învinuit de promovarea agitației antisovietice.  
 
Dosar nr. 017018 
Talambuța Filip Simion, a.n. 1881, originar din Step-Soci, r-nul Orhei. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 28.03.1946, în baza art. 54 – 10a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică și confiscarea averii. În acest dosar au mai fost 
condamnate alte 4 persoane care au  participat la reținerea activiștilor sovietici care au fost 
condamnați ulterior, soarta unora nefiind cunoscută ulterior. 
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Dosar nr. 017026 
Elpujan Victor Antonovici, a.n. 1926, originar din satul Baraboi, r-nul Râșcani. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 27.12.1947, în baza art. 54 – 10a și art. 196 al 
CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 5 ani lagăr corecție prin muncă. Condamnat pentru tentativa 
de a pleca ilegal în România, fiind învinuit de trădare de patrie.  
 
Dosar nr. 017156 
Țurcan Ivan Alexandru, a.n. 1903, originar din Galești, r-nul Strășeni. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 23.04.1945, în baza art. 54 – 10a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, lipsire drepturi 5 ani și confiscarea averii. În 
acest dosar au mai fost condamnate alte 4 persoane care au  participat la reținerea activiștilor 
sovietici care au fost condamnați ulterior, soarta unora nefiind cunoscută ulterior. 

 
Dosar nr. 017358 
Ciuntu Simion Gheorghe, a.n. 1894, originar din Bursuceni, r-nul Chișcăreni. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 28.03.1946, în baza art. 54 – 10 partea II și art. 
54-3 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică, lipsire de  drepturi pe 5 ani și 
confiscarea averii. Învinuit că în perioda 1943-1944 a fost delegat la primăria din Bursuceni și în 
această calitate a mobilizat populația la muncă, promovând agitația antisovietică. 

            
  Dosar nr. 017410 

Brânza Alexandra Ivanovna, a.n. 1903, originar din Cheltuitor, r-nul Vadul-lui-Vodă. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 25.01.1945, în baza art. 54 – 10a al CP al RSS 
Ucrainene și Decretului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la 15 ani muncă 
silnică, lipsire de drepturi pe 5 ani și confiscarea averii. A participat la reținerea activiștilor sovietici 
care au fost condamnați ulterior, soarta unora nefiind cunoscută ulterior. Dosarul privește și alte 
persoane, precum, Soltânschi Grigore Andreevici, din localitatea Tohatin, r-ul Vadul lui Vodă, n. 1904, 
condamnat de asemenea la 15 ani muncă silnică, lipsire de drepturi pe 5 ani, capul de cuzare și bază 
legală invocată fiind aceiași. 
   
Dosar nr. 017596 
Mordari Ivan Petrovici, a.n. 1904, originar din Ivanovca, r-nul Cimișlia. 
  Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 27.06.1946, în baza art. 54 – 10a al CP al RSS    
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică și 5 ani lipsire de drepturi. În acest dosar au mai 
fost condamnate alte 4 persoane care au  participat la reținerea activiștilor sovietici care au fost 
condamnați ulterior, soarta unora nefiind cunoscută ulterior. În perioada războiului a fost delegat la 
primăria din Bursuceni și în această calitate a mobilizat populația la muncă, a folosit violență fizică 
împotriva celor care refuzau să presteze muncă în folosul autorităților militare și a participat la 
prinderea partizanilor și parașutiștilor sovietici. 

 
 Dosar nr. 017678 
Mangîr Sava Constantin, a.n. 1905, originar din Negri, r-nul Cărpineni. 

Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 25.04.1945, în baza art. 54 – 10a al CP al RSS 
Ucrainene și Decretul Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la 15 ani 
muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. În acest dosar au mai fost condamnate 
alte 2 persoane care au  participat la reținerea activiștilor sovietici care au fost condamnați ulterior, 
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soarta unora nefiind cunoscută ulterior. În acelaș dosar figurează alte nume condamnate: Munteanu 
I.L., Pântea S.M. și Plămădeală G. N.  

 
Dosar nr. 017681 
Vronschi Dmitri Evgheni, a.n. 1907, originar din Palanca, r-nul Olănești. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 01.06.1945, în baza art. 54 – 10a al CP al RSS 
Ucrainene și Decretul Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la 20 ani 
muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. În acest dosar au mai fost condamnate 
alte 3 persoane care au  participat la reținerea a 13 activiștilor sovietici care au fost executați ulterior. 

 
Dosar nr. 017694 
Rusu Ivan Alexandru, a.n. 1881, originar din Mihăileni, r-nul Briceni. 
Prin sentinţa Tribunalui Militar al NKVD al RSSM din 28.02.1946, în baza art. 54-3 și art. 54 – 10 
partea II al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 8 ani muncă silnică, lipsire de drepturi pe 5 ani și 
confiscarea averii. CA funcționar la primărie a ajutat autorițile românești în stabilirea controlului 
asupra proprietății cetățenilor sovietici de etnie evreiască. 

  
Dosar nr. 017745 
Arpenti Simion Simion, a.n. 1911, originar din Cleșnița, regiunea Odessa, Ucraina. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 21.04.1946, în baza art. 54 – 3 al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică, lipsire drepturi 5 ani și confiscarea averii. A 
participat la agitație antisovietică în anii 1941-44, a mobilizat populația la război contra Uniunii 
Sovietice și a luat parte la prinderea parașutiștilor sovietici. 
 
Dosar nr. 017760 
Tcaci Ivan Vasile, a.n. 1881, originar din Step-Soci, r-nul Orhei. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 28.03.1946, în baza art. 54 – 10a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică și confiscarea averii. În acest dosar au mai fost 
condamnate alte 4 persoane care au  participat la reținerea activiștilor sovietici care au fost 
condamnați ulterior, soarta unora nefiind cunoscută ulterior. 
 
Dosar nr. 017764 
Aricov Gheorghe Gheorghe, a.n. 1894, originar din Tvardița, r-nul Ceadâr-Lunga. 
  Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 19.12.1946, în baza art. 54 – 10 partea I și art. 
180 partea II al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică și 5 ani lipsire de 
drepturi. În perioada războiului a participat la reținerea activiștilor sovietici care au fost condamnați 
ulterior și a dus propagandă antisovietică. 
 
 Dosar nr. 017830 
Curu Ilie Panteleevici, a.n. 1881, originar din Beșalma, r-nul Congaz. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 28.07.1946, în baza art. 54 – 3 și art 196 al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea 
averii. A  participat la reținerea activiștilor sovietici din localitate care au fost condamnați ulterior. 
 
Dosar nr. 017839 
Golușca Petru Vasile, a.n. 1902, originar din caracui, r-nul Kotovsk (Hâncești). 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 25.05.1946, în baza art. 54 – 1 al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. În 
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timpul războiului a fost informator al jandarmeriei și în această calitate a participat la reținerea 
activiștilor sovietici, precum și a paraștiștilor care au fost condamnați ulterior. 

 
Dosar nr. 018030 
Ivasiuc Ivan Dimitrie, a.n. 1908, originar din satul Cernei, r-nul Zastavsk, regiunea Cernăuți. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 26.09.1946, în baza art. 54 – 10 partea II și art. 
196 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 6 ani muncă silnică și lipsirea de drepturi pe 5 ani. 
După mărturiile soției, a fost membru al Partidului cuzist (național-creștin), a dus propagandă 
antisovietică în timpul războiului și după, deținea o armă de marca Browning. 

 
Dosar nr. 018060 
Hâncu Stepan Nicolae, a.n. 1902, originar din Zagaicani, r-nul Criuleni. 
  Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 25.10.1946, în baza art. 54 – 1 al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. În 
acest dosar au mai fost condamnate alte 4 persoane care au  participat la reținerea activiștilor 
sovietici care au fost condamnați ulterior, soarta unora nefiind cunoscută ulterior. 
 
 Dosar nr. 018294 
Strejco Nichifor Vasile, n. 1908, s. Satu-Nou, raionul Cimișlia.  
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 08.01.1945, în baza art. 54 – 3 al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică, lipsirea de drepturi pe 5 ani și confiscarea averii. 
A participat la identificarea și reținerea activiștilor sovietici care au fost condamnați ulterior, inclusiv 
cu execuția.  
 
Dosar nr. 018315 
Bordian Tihon Miron, a.n. 1890, originar din Curături, r-nul Rezina. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 07.12.1945, în baza art. 54 – 10a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. A 
participat la reținerea activiștilor sovietici care au fost condamnați ulterior și a promovat agitație 
antisovietică în rândurile locuitorilor din satul natal. 
                                  
Dosar nr. 018332 
Silion Nicolae Ivan, a.n. 1896, originar din Dezghinja, r-nul Comrat. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 17.07.1945, în baza art. 54 – 5 al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. În 
perioada războiului a îndeplinit funcția de primar al satului și în această calitate a mobilizat populația 
la muncă în folosul armatei române, a  participat la reținerea activiștilor sovietici. 

 
   Dosar nr. 018339 

Manev Fedor Emanuil, a.n. 1914, originar din satul Plopi, r-nul Târnova. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 28.09.1945, în baza art. 54 – 10 partea a II-a și 
art. 54-3 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică, 5 ani lipsire drepturi și 
confiscarea averii. În perioada războiului a fost instructor la premilitari și în această calitate a folosit 
violența fizică împotriva recalcitranților și a persoanelor indezirabile.  
 
Dosar nr. 018871 
Tertiuc Fedor Gheorghe, a.n. 1895, originar din Sadova, r-nul Călărași. 
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Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 03.12.1945, în baza art. 54 – 3 al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. În 
timpul războiului a fost comandant al unei unități militare cu destinație specială și a participat la 
lupta împotriva partizanilor și prinderea parașutiștilor. 

 
Dosar nr. 018885, vol. I. 
Baston Dumitru Gheorghe, a.n. 1912, originar din Pînzăreni, r-nul Fălești. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al MGB al RSSM din 30.04.1953, în baza art. 54 – 1a și art. 54-10 al 
CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică și confiscarea averii. A participat la 
reținerea activiștilor sovietici care au fost condamnați ulterior, soarta unora nefiind cunoscută. 

 
Dosar nr. 018885, vol. II. 
Baston Dumitru Gheorghe, a.n. 1912, originar din Pînzăreni, r-nul Fălești. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al MGB al RSSM din 30.04.1953, în baza art. 54 – 1a și art. 54-10 al 
CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică și confiscarea averii. A participat la 
reținerea activiștilor sovietici care au fost condamnați ulterior, soarta unora nefiind cunoscută. 
 
Dosar nr. 018946 
Boldișor Simion Vasile, a.n. 1912, originar din satul Purcari, r-nul Olănești. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 18.03.1946, în baza art. 54 – 1a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. A 
participat la reținerea activiștilor sovietici care au fost condamnați ulterior, soarta unora nefiind 
cunoscută. 
 
Dosar nr. 018957 
Gorea Nicolae Nicolae, a.n. 1912, originar din satul Negureni, r-nul Răspopeni. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 25.08.1945, în baza art. 54 – 3 al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. A 
participat la reținerea activiștilor sovietici – unii membri ai tineretului comunist – care au fost 
condamnați ulterior.  
 
Dosar nr. 019261, vol. I. 
Gheorghelaș Timofei Alexandru, a.n. 1889, originar din Bocsani, r-nul Zgurița. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al MGB al RSSM din 02.11.1951, în baza art. 54 – 1 și art. 54-10 al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică și confiscarea averii. A participat la 
reținerea activiștilor sovietici care au fost condamnați ulterior. 
 
Dosar nr. 019261, vol. II. 
Gheorghelaș Timofei Alexandru, a.n. 1889, originar din Bocsani, r-nul Zgurița. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al MGB al RSSM din 02.11.1951, în baza art. 54 – 1 și art. 54-10 al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică și confiscarea averii. A participat la 
reținerea activiștilor sovietici care au fost condamnați ulterior. 
.  
Dosar nr. 019261, vol. III.                                      
Gheorghelaș Timofei Alexandru, a.n. 1889, originar din Bocsani, r-nul Zgurița. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al MGB al RSSM din 02.11.1951, în baza art. 54 – 1 și art. 54-10 al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică și confiscarea averii. A participat la 
reținerea activiștilor sovietici care au fost condamnați ulterior. 
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Dosar nr. 019261, vol. IV. 
Gheorghelaș Timofei Alexandru, a.n. 1889, originar din Bocsani, r-nul Zgurița. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al MGB al RSSM din 02.11.1951, în baza art. 54 – 1 și art. 54-10 al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică și confiscarea averii. A participat la 
reținerea activiștilor sovietici care au fost condamnați ulterior. 

 
Dosar nr. 019281, vol. I. 
Meleșanu Dumitru Grigore, a.n. 1907, originar din or.Telenești. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al MGB al RSSM din 24.07.1952, în baza art. 54 – 1 al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 25 ani muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. În 
calitate de polițist a participat reținerea activiștilor sovietici care au fost condamnați ulterior, printre 
care erau și cetățeni de etnie evreiască. 

 
Dosar nr. 019281, vol. II.  
Meleșanu Dumitru Grigore, a.n. 1907, originar din or.Telenești. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al MGB al RSSM din 24.07.1952, în baza art. 54 – 1 al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 25 ani muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. În 
calitate de polițist a participat reținerea activiștilor sovietici care au fost condamnați ulterior, printre 
care erau și cetățeni de etnie evreiască. 

 
 Dosar nr. 017634. 
Gorozea Sidor Trofimovici, a.n. 1888, originar din satul Pererîta, r-nul Dubăsari. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 31.10.1944, în baza art. 54 – 1 al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. A 
participat, de rând cu alte persoane care figurează în acest dosar, la reținerea, maltratarea și 
executarea prin împușcare a activiștilor sovietici. 
 
Dosar nr. 019475 
Gulpe Dionis Vasile, a.n. 1896, originar din Zagorno, r-nul Cotiujeni. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 15.12.1945, în baza art. 54 – 1a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică, 3 ani lipsire drepturi și confiscarea averii. Cuzist. 
A participat la reținerea activiștilor sovietici care au fost condamnați ulterior. 

 
Dosar nr. 019583 
Burdian Alexei Ion, a.n. 1894, originar din Căușeni, județul Bender. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 28.09.1945, în baza art. 54 – 1a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică și 5 ani lipsire de drepturi. A participat la 
reținerea și arestarea activiștilor sovietici care au fost condamnați ulterior de organele de represiune 
românești. În acelaș dosar a fost condamnată o altă persoană, Șargorodschi Anton Nazarovici, n. 
1898, satul Ermoclia, r-nul Căușeni, condamnat și acesta la aceiaș pedeapsă. 

 
Dosar nr. 020014 
Macovei Vasile Leonovic, n. 1905, s. Ignăței, r-nul Răspopeni. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 24.01.1946, în baza art. 54 – 1a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică, 5 ani lipsire drepturi și confiscarea averii. În 
acest dosar a fost învinuit că a colaborat cu jandarmeria română și a participat la reținerea activiștilor 
sovietici care au fost condamnați ulterior. 
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Dosar nr. 020054 
Grițco Ivan Grigorievici, a.n. 1896, originar din satul Coșernița, r-nul Vertiujeni. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 15.06.1946, în baza art. 54 – 1 “a” al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică, 5 ani lipsire drepturi și confiscarea averii. 
Categorisit drept culac, a fost primar în perioada războiului și a fost învinuit de colaborare cu 
administrația românească, inclusiv de reprimarea activului sovietic și de partid din localitate.  
 

   Dosar nr. 020112 
Laur Iacov Andrei, a.n. 1902, originar din Văsieni, r-nul Telenești. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 27.06.1945, în baza art. 54 – 1a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. A 
fost delegat al primăriei în perioada războiului și în această calitate a  participat la reținerea 
activiștilor sovietici care au fost condamnați ulterior, inclusiv cetățeni de etnie evreiască. 
 
 
Dosar nr. 020130 
Cojuhari Maxim Nixcolae, a.n. 1912, originar din Țibirca, r-nul Bravicea. 
 Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 23.08.1946, în baza art. 54 – 1a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică, 5 ani lipsire drepturi și confiscarea averii. A 
participat de rând cu un alt condamnat în acest dosar, Marian Fiodor Iov, la reținerea activiștilor 
sovietici care au fost condamnați ulterior, precum și a îndeplinit funcția de instructor pentru 
premilitari. 
 
Dosar nr. 020281 
Vitiuc Profira Dimitrie, a.n. 1912, originar din Ciolacăuca Veche, r-nul Fălești. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 27.06.1946, în baza art. 54 – 1a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică, 5 ani lipsire drepturi și confiscarea averii. A 
participat la reținerea activiștilor sovietici care au fost condamnați ulterior la diferite termene de 
detenție în lagăre sau închisori. În acelaș dosar a fost condamnat Scurtu Andrei Dimitrovici, n. 1919. 
Celacevca Veche, r-nul Florești, tot la 10 ani muncă silnică, 5 ani, lipsire drepturi și confiscarea averii.  
 
Dosar nr. 020379 
Ghermaniuc Nicolae Andrei, a.n. 1907, originar din Homutovca, r-nul Căinari. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 22.07.1945, în baza art. 54 – 10a al CP al RSS 
Ucrainene și Decretului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la 20 ani 
muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. A  participat la reținerea activiștilor 
sovietici care au fost condamnați ulterior, inclusiv a unor persoane cu handicap fizic, cetățeni de 
etnie evreiască. În acelaș dosar au mai figurează câteva nume, precum cel a lui Atanasiu Mihail Pavel, 
n. 1908 în Chișinău, după care e numit și dosarul (Atanasiu și alții), dar care a fost achitat în decursul 
procesului. 
. 
 Dosar nr. 020385 
Mocanu Anton Simion, a.n. 1904, originar din Sărata Rozești, r-nul Leova. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 09.08.1946, în baza art. 54 – 1a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică și confiscarea averii. În acest dosar au mai fost 
condamnate alte 2 persoane, toți trei fiind învinuiți de faptul că au colaborat cu serviciile secrete 
românești din timpul războiului, oferindu-le informații despre Armata Roșie.  
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Dosar nr. 020398 
Zagarschi Alexei Alexandru, a.n. 1881, originar din or. Krasnoiarsk, Rusia. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al districtului militar Odessa din 30.12.1948, în baza art. 54 – 1b al 
CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani muncă silnică și 5 ani lipsire de drepturi civile. Medic 
militar sovietic, a căzut în prizonierat și a participat la activități antisovietice de propagandă. I s-a 
incriminat de asemenea că a vut relații cu Gestapo. 
 
Dosar nr. 0120772 
Deduc Timofei A., a.n. 1913, originar din Otaci, r-nul Otaci. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al RSSM din 29.06.1948, în baza art. 54 – 1a al CP al RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 15 ani muncă silnică 5 ani lipsire de drepturi civile și confiscarea averii personale. 
Polițist, participa la adunarea populației evreiești pentru împușcare sau maltratare. 
 
 
Dosar nr. 0120813 
Ciudac Simion Iacov, a.n. 1909, originar din Cericeanca, județul Cetatea Albă. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 11.06.1945, în baza art. 54 – 1a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. A  
participat la reținerea activiștilor sovietici, au maltratat cetățeni, inclusiv adolescenți. 
 
Dosar nr. 0120889 
Iarmuratii Iosif Nichifor, a.n. 1910, originar din Hrustovaia, r-nul Camenca. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 26.10.1944, în baza Decretului Sovietului 
Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la 20 ani muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi 
și confiscarea averii. În acest dosar au mai fost condamnate alte 5 persoane care au  învinuite de 
trădare de patrie prin colaborarea cu autoritățile române în timpul războiului și mobilizarea 
populației la muncă. 

 
Dosar nr. 020987 
Vrabie Ion Gheorghe, a.n. 1908, originar din Dahnovici, r-nul Hâncești. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al MVD al RSSM din 09.04.1948, în baza art. 54 – 1a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 25 ani muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. A 
fost condamnat fiind învinuit de faptul că a participat la reținerea activiștilor sovietici care au fost 
condamnați ulterior la diferite termene de detenție. 

 
Dosar nr. 021155 
Catanoi Onufrie Dumitru, a.n. 1904, originar din Ursoaia, r-nul Căușeni. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 28.10.1948, în baza art. 54 – 1a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 25 ani muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. A 
depus mărturie în justiția română împotriva unor  activiști sovietici care au fost condamnați  la 
detenție pe viață. 

 
Dosar nr. 021223 
Cojocari Procopie Simion, a.n. 1896, originar din Ciobruciu, r-nul Slobozia. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 28.03.1946, în baza art. 54 – 1a al CP al RSS 
Ucrainene și Decretul Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la 25 ani 
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muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. A fost condamnat pentru trădare de 
patrie și colaborare cu inamicul în timpul războiului. Reabilitat. 

 
 Dosar nr. 021362, vol. I.  
Bârsan Gheorghe Cozma, a.n. 1881, originar din Nimoreni, r-nul Chișinău. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al MVD al RSSM din 20.07.1950, în baza art. 54 – 1a alineatul 2 și 
aart. 54-10 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și 
confiscarea averii. Sentința de condamnare specifică 2 motive: trădare de patrie și agitație 
antisovietică în timpul războiului. 
 
Dosar nr. 021362, vol. II.  
Bârsan Gheorghe Cozma, a.n. 1881, originar din Nimoreni, r-nul Chișinău. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al MVD al RSSM din 20.07.1950, în baza art. 54 – 1a alineatul 2 și 
aart. 54-10 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și 
confiscarea averii. Sentința de condamnare specifică 2 motive: trădare de patrie și agitație 
antisovietică în timpul războiului. 
 
Dosar nr. 021646 
Dobrovolschi Constantin Petru, a.n. 1917, originar din or. Odessa, locuitor al or. Chișinău. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al MAI al RSSM din 02.06.1953, în baza art. 54 – 1a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 25 ani muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. A  
participat la reținerea și maltratarea a 13 activiștilor sovietici care au fost condamnați ulterior. 
 
Dosar nr. 021885 
Digol Vucol Teodor, a.n. 1921, originar din Jura, r-nul Râbnița. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 28.03.1946, în baza art. 54 – 10a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. 
Învinuit că a arestat sau maltratat cetățeni din localitatea de baștină și a colaborat cu jandarmeria 
română. 
 
Dosar nr. 021894 
Timoșin Fiodor Vasile, a.n. 1902, originar din Cobasna, r-nul Râbnița. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 16.08.1944, în baza art. 54 – 10a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică și confiscarea averii. În acest dosar au mai fost 
condamnate alte 4 persoane care au  participat la reținerea activiștilor sovietici care au fost 
condamnați ulterior, soarta unora nefiind cunoscută ulterior. 

 
Dosar nr. 22186 
Nicolaev Grigori Filipovici, a.n. 1905, originar din Parcani, r-nul Tiraspol. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 15.09.1950, în baza art. 54-1”b” al Codului 
Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani muncă silnică, 5 ani intericție de drepturi și 
confiscarea averii. În calitate de șef al comunei în perioada războiului a ajutat la reținerea unor foști 
activiști sovietici care au fost condamnați de organele de represiune românești la diferite termene de 
detenție . 

 
Dosar nr. 022242 
Dragoman Simion Vasile, a.n. 1910, originar din satul Micăuți, r-nul Chișinău. 
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Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 03.04.1945, în baza art. 54 – 1a al CP al RSS 
Ucrainene și Decretul Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la 15 ani 
muncă silnică, ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. În calitate de vice primar și polițist în timpul 
războiului maltrata populație locală și a contribuit la la reținerea parașutiștilor sovietici care au fost 
condamnați, soarta unora nefiind cunoscută. 
 
Dosar nr. 22354 
Ciubotaru Dumitru Gheorghe, a.n. 1924, originar din Hansca, r-nul Kotovsk (Hâncești). 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 15.01.1945, în baza Decretului Sovietului 
Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la 20 ani muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi 
și confiscarea averii. În calitate de polițist în Hansca a participat la reținerea și maltratarea unor 
persoane care dezertase din armata română. 

 
Dosar nr. 022418 
Anton David Vasile, a.n. 1919, originar din Gura Galbenei, județul Bender. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 28.03.1946, în baza art. 54 – 1a al CP al RSS 
Ucrainene și Decretului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la 20 ani 
muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. A  participat la reținerea unor parașutiști 
și soldați sovietici care au fost condamnați ulterior. 

 
Dosar nr. 022502 
Veveriță Petru Simion, a.n. 1872, originar s. Chișcăreni, locuitor al satului Step-Soci, r-nul Orhei. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 28.03.1946, în baza art. 54 – 1a al CP al RSS 
Ucrainene și Decretul Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la 20 ani 
muncă silnică, 5 ani lipsă de drepturi și confiscarea averii. A participat la identificarea și reținerea 
activiștilor sovietici unii dintre care au fost executați imediat de organele represive românești. 

 
   Dosar nr. 022688 

Cerba Mihail Eremei, a.n. 1901, originar din satul Cruglic, r-nul Criuleni. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 29.10.1945, în baza art. 54 – 1a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică, 5 ani lipsă drepturi și confiscarea averii. A 
participat la reținerea activiștilor sovietici care au fost maltratați și condamnați ulterior la varii 
termene de detenție. 

 
Dosar nr. 022789 
Pântea Iacov Mihai, a.n. 1911, originar din Negrea, r-nul Bujor. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 26.12.1945, în baza art. 54 – 1a al CP al RSS 
Ucrainene și Decretul Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la 15 ani 
muncă silnică, 5 ani lipsă drepturi și confiscarea averii. A  participat la reținerea și mlatratarea unor 
funcționari și activiștilor sovietici care au fost condamnați ulterior. 

 
Dosar nr. 022829 
Didîc Dorofei Vasile, a.n. 1897, originar satul Holohora de Sus, r-nul Briceni. 
Prin sentinţa Curții Supreme  a RSSM din 14.12.1947, în baza art. 54 – 1a al CP al RSS Ucrainene și a 
Decretului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, 5 
ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. În acest dosar au mai fost condamnate alte 2 persoane 
care au  participat la reținerea și maltratarea activiștilor și parașutiștilor sovietici care au fost 
condamnați ulterior. 
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Dosar nr. 022848 
Negru Tudor Vasile, originar din satul Paicu, r-nul Cahul. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 11.10.1946, în baza art. 54 – 1a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani muncă silnică, 5 ani privașiune drepturi civice și confiscarea 
averii. A participat la reținerea activiștilor și parașutiștilor sovietici care au fost condamnați ulterior. 
 
Dosar nr. 022987 
Gajiu Vasile Nichita, a.n. 1920, originar din Gordinești, r-nul Edineț. 
 Prin sentinţa Tribunalului Militar al MAI al RSSM din 02.01.1950, în baza art. 54 – 1a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 25 ani muncă silnică, 5 ani și confiscarea averii. A  participat la 
reținerea activiștilor sovietici care au fost condamnați ulterior, soarta unora nefiind cunoscută. 

 
Dosar nr. Dosar nr. 023260, vol. I 
Parfenii Foma Gheorghe, a.n. 1903, originar din Volcineț, r-nul Călărași. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 16.05.1953, în baza art. 54 – 1a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 25 ani muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. În 
acest dosar au mai fost condamnate alte 5 persoane care au  participat la reținerea activiștilor 
sovietici care au fost condamnați ulterior, soarta unora nefiind cunoscută. 
 
Dosar nr. 023260, vol. I 
Parfenii Foma Gheorghe, a.n. 1903, originar din Volcineț, r-nul Călărași. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 16.05.1953, în baza art. 54 – 1a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 25 ani muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. În 
acest dosar au mai fost condamnate alte 5 persoane care au  participat la reținerea activiștilor 
sovietici care au fost condamnați ulterior, soarta unora nefiind cunoscută. 

 
Dosar nr. 023260, vol. III 
Parfenii Foma Gheorghe, a.n. 1903, originar din Volcineț, r-nul Călărași. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 16.05.1953, în baza art. 54 – 1a al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 25 ani muncă silnică, 5 ani lipsire de drepturi și confiscarea averii. În 
acest dosar au mai fost condamnate alte 5 persoane care au  participat la reținerea activiștilor 
sovietici care au fost condamnați ulterior, soarta unora nefiind cunoscută. 
 
Dosar nr. 022898, vol. I. 
Gladchii Leontii Gheorghievici, a.n. 1902, originar din s. Alexeevca, r-l Brăţuşeni, a locuit în or. 
Cudecea, regiunea Cita, moldovean, cuzist; 
Vartiuc Nichifor Ignatievici, a.n. 1895, originar din s. Chiţcani, r-l Lipcani, a locuit în s. Glinoae, r-l 
Edineţ, moldovean, cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MGB RSSM, din 30-31.05.1952, în baza art. 54 – 1”a” al CP 
al RSS Ucrainene au fost condamnaţi la 25 ani privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în drepturi 
pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au colaborat cu jandarmeria română. Au trădat organelor de reprimare activişti sovietici. Pledau 
pentru răfuială cu activiştii sovietici, cu comuniştii şi evreii. 

  
Dosar nr. 022898, vol. II  
Gladchii Leontii Gheorghievici, a.n. 1902, originar din s. Alexeevca, r-l Brăţuşeni, a locuit în or. 
Cudecea, regiunea Cita, moldovean, cuzist; 
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Vartiuc Nichifor Ignatievici, a.n. 1895, originar din s. Chiţcani, r-l Lipcani, a locuit în s. Glinoae, r-l 
Edineţ, moldovean, cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MGB RSSM, din 30-31.05.1952, în baza art. 54 – 1”a” al CP 
al RSS Ucrainene au fost condamnaţi la 25 ani privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în drepturi 
pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au colaborat cu jandarmeria română. Au trădat organelor de reprimare activişti sovietici. Pledau 
pentru răfuială cu activiştii sovietici, cu comuniştii şi evreii. 

 
Dosar nr. 022898, vol. III  
Gladchii Leontii Gheorghievici, a.n. 1902, originar din s. Alexeevca, r-l Brăţuşeni, a locuit în or. 
Cudecea, regiunea Cita, moldovean, cuzist; 
Vartiuc Nichifor Ignatievici, a.n. 1895, originar din s. Chiţcani, r-l Lipcani, a locuit în s. Glinoae, r-l 
Edineţ, moldovean, cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MGB RSSM, din 30-31.05.1952, în baza art. 54 – 1”a” al CP 
al RSS Ucrainene au fost condamnaţi la 25 ani privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în drepturi 
pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au colaborat cu jandarmeria română. Au trădat organelor de reprimare activişti sovietici. Pledau 
pentru răfuială cu activiştii sovietici, cu comuniştii şi evreii. 
 

   Dosar nr. 022898, vol. IV  
Gladchii Leontii Gheorghievici, a.n. 1902, originar din s. Alexeevca, r-l Brăţuşeni, a locuit în or. 
Cudecea, regiunea Cita, moldovean, cuzist; 
Vartiuc Nichifor Ignatievici, a.n. 1895, originar din s. Chiţcani, r-l Lipcani, a locuit în s. Glinoae, r-l 
Edineţ, moldovean, cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MGB RSSM, din 30-31.05.1952, în baza art. 54 – 1”a” al CP 
al RSS Ucrainene au fost condamnaţi la 25 ani privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în drepturi 
pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au colaborat cu jandarmeria română. Au trădat organelor de reprimare activişti sovietici. Pledau 
pentru răfuială cu activiştii sovietici, cu comuniştii şi evreii. 

 
Dosar nr. 022898, vol. V  
Gladchii Leontii Gheorghievici, a.n. 1902, originar din s. Alexeevca, r-l Brăţuşeni, a locuit în or. 
Cudecea, regiunea Cita, moldovean, cuzist; 
Vartiuc Nichifor Ignatievici, a.n. 1895, originar din s. Chiţcani, r-l Lipcani, a locuit în s. Glinoae, r-l 
Edineţ, moldovean, cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MGB RSSM, din 30-31.05.1952, în baza art. 54 – 1”a” al CP 
al RSS Ucrainene au fost condamnaţi la 25 ani privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în drepturi 
pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au colaborat cu jandarmeria română. Au trădat organelor de reprimare activişti sovietici. Pledau 
pentru răfuială cu activiştii sovietici, cu comuniştii şi evreii. 
 

   Dosar nr. 017047 
Danilo Olga Ivanovna, a.n. 1924, originară din satul Avrameni, r-nul Bolotina. 
Prin sentinţa Tribunalului Militar al NKVD al RSSM din 14.07.1946, în baza art. 54 – 10 partea a II-a al 
CP al RSS Ucrainene a fost condamnată la 8 ani muncă silnică, 3 ani lipsire de drepturi și confiscarea 
averii. A fost învinuită că promova agitație antisovietică și fascistă în rândurile populației locale în 
timpul războiului. 

 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



153 
 

 Dosar nr. 4530 
Botizat Gheorghii Constantinovici, a.n. 1919, născut în satul Chipeșca, raionul Răspopeni (azi 
Șoldănești). 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 30.06.1947, în baza art. 54 – 1”a” și art. 
78 partea a II-a a Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 20 ani privațiune de libertate, 
cu interdicție în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A participat în iulie 1941 
împreună cu organele de represiune române la executarea cetățenilor de naționalitate evreiască, 
printre care doi copii mici (unul de doar câteva luni).  
 
 Dosar nr. 5073 (vol. 1) 
Us Nichita Axentievici, a.n. 1897, originar şi fost locuitor al satului Gura Căinarului, raionul Florești. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 30.10.1947, în baza art. 1 al Decretului 
Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la 25 ani privațiune de 
libertate, cu interdicție în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A participat la 
reținerea unor ostați sovietici în timpul retragerii acestora din Basarabia în iulie 1941. Printre aceștia 
erau cetățeni de naționalitate evreiască care au fost predați autorităților românești și care au fost 
executați ulterior cu participarrea directă a lui N. Us.  
 
  Dosar nr. 5073 (vol. 2) 
Us Nichita Axentievici, a.n. 1897, originar şi fost locuitor al satului Gura Căinarului, raionul Florești. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 30.10.1947, în baza art. 1 al Decretului 
Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la 25 ani privațiune de 
libertate, cu interdicție în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A participat la 
reținerea unor ostați sovietici în timpul retragerii acestora din Basarabia în iulie 1941. Printre aceștia 
erau cetățeni de naționalitate evreiască care au fost predați autorităților românești și care au fost 
executați ulterior cu participarrea directă a lui N. Us.  
 
Dosar nr. 5073 (vol. 3) 
Us Nichita Axentievici, a.n. 1897, originar şi fost locuitor al satului Gura Căinarului, raionul Florești. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 30.10.1947, în baza art. 1 al Decretului 
Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la 25 ani privațiune de 
libertate, cu interdicție în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A participat la 
reținerea unor ostați sovietici în timpul retragerii acestora din Basarabia în iulie 1941. Printre aceștia 
erau cetățeni de naționalitate evreiască care au fost predați autorităților românești și care au fost 
executați ulterior cu participarrea directă a lui N. Us.  
 
Dosar nr. 15962 
Lefter Vasilii Ivanovici, a.n. 1888, originar şi fost locuitor al s. Dereneu, r-l Călăraşi; 
Gurschii Mihail Grigorievici, a.n. 1899, originar şi fost locuitor al s. Dereneu, r-l Călăraşi; 
Gavriliţa Constantin Vasilievici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Dereneu, r-l Călăraşi; 
Vîlcu Piotr Isidorovici, a.n. 1905, originar şi fost locuitor al s. Dereneu, r-l Călăraşi. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor de interne al RSSM din 28.06.1945, în baza art. 54 – 1”a” 
al CP RSS Ucrainene cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 
9.04.1943 au fost condamnați: 
Lefter V. şi Gurschii M. la 20 ani muncă silnică cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii, fiecare; 
Gavriliţa C. şi Vîlcu P. la 15 ani muncă silnică cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii, fiecare. 
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Au participat la arestarea cetăţenilor de naţionailtate evreiască şi foştilor membri ai activului sătesc 
din Dereneu, care ulterior au fost împuşcaţi. 
 
Dosar nr. 16768 
Guţu Zahar Dmitrievici, a.n. 1897, originar şi fost locuitor al s. Trinca, r-l Edineţ; 
Scutari – Sajin Sava Dmitrievici, a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Feteşti, r-l Edineţ; 
Ursan Timofei Mihailovici, a.n. 1900, originar şi fost locuitor al s. Feteşti, r-l Edineţ. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 20.09.1945 au fost condamnaţi: 
Ursan T. în baza art. 54 – 1”a” al CP RSS Ucrainene la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii; 
Guţu Z. şi Scutari – Sajin S. în baza art. 54 – 1”a” al CP RSS Ucrainene cu aplicarea prevederilor al art. 2 
al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem URSS din 19.04.1943 la 20 ani muncă silnică cu interdicţii 
în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii, fiecare. 
Au colaborat cu autorităţile germano – române. Au trădat cetăţeni de origine evreiască. Au participat 
la arestarea lor şi au însuşit bunurile celor arestaţi. 
 
Dosar nr. 016773 
Doibani Zamfir Ivanovici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Baimaclia, r-l Căinari; 
Vasluian Fiodor Ivanovici, a.n. 1877, originar şi fost locuitor al s. Baimaclia, r-l Căinari; 
Cojuhari Grigore Nicolaevici, a.n. 1887, originar şi fost locuitor al s. Baimaclia, r-l Căinari. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 13.05.1946, în baza art. 54 – 1”a” al CP RSS 
Ucrainene au fost condamnați la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţii în drepturi pe un termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au trădat activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 016802 
Radu Fiodor Ivanovici, a.n. 1892, născut în satul Cornești, raionul Cornești (azi Ungheni). 
Butnaru Ivan Vasilievici, a.n. 1915, născut în satul Cornești, raionul Cornești (azi Ungheni). 
Condamnați prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 26.10.1945, în baza art. 54 
– 1”a” a Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu 
interdicție în drepturi pe un termen de 5 ani. În aprilie 1943 au reținut doi parașutiști sovietici și iau 
predat jandarmieriei. 
 
Dosar nr. 016885 
Botezat Anton Stepanovici, a.n. 1897, originar şi fost locuitor al s. Vadu – lui - Raşcova, r-l Cotiujeni, 
jud. Soroca, cuzist. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 21.12.1945, în baza art. art. 54 – 3 şi 54 – 10 pct. II al CP 
RSS Ucrainene, a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicții în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A colaborat cu autorităţile germano – române. Membru activ al partidului cuzist. 
 
Dosar nr. 016919 
Luchiean Denis Andreevici, a.n. 1913, născut în satul Zagăicani, raionul Criuleni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 29.04.1945, în baza art. 54 – 1”a” și a 
Codului Penal al RSS Ucrainene și art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 
aprilie 1943 a fost condamnat la 15 ani privațiune de libertate, cu interdicție în drepturi pe un termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. A fost jandarm în timpul războiului și a folosit violența împotriva foștilor 
activiști sovietici din localitate.  
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Dosar nr. 016925 
Lupu Vasile Gheorghevici, a.n. 1919, născut în satul Paicu, raionul Cahul. 
Negru Elena Andreevna, a.n. 1909, născută în satul Poica, raionul Cahul. 
Negru Ioana Gheorghievna, a.n. 1897, născută în satul Paicu, raionul Cahul. 
Negru Vera Constantinovna, a.n. 1908, născut în satul Paicu, raionul Cahul. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 29.03.1946, în baza art. 54 – 1”a” și art. 
78 partea a II-a a Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, 
cu interdicție în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. În 1941 s-au răzbunat pe activiști 
sovietici din localitate predându-i autorităților române de represiune.  
 
Dosar nr. 016946 
Moţoc Ana Stepanovna, a.n. 1912, originară şi fostă locuitoare al s. Băcioi, jud. Chişinău; 
Guţu Ivan Gheorghievici, a.n. 1920, originar şi fost locuitor al s. Băcioi, jud. Chişinău. 
Prin sentința Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 14.06.1946, în baza art. 54 – 1”a” al CP RSS 
Ucrainene, au fost condamnați la 10 ani privațiune de libertate, fiecare, cu interdicție în drepturi pe 
un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au trădat jandarmeriei române activiștii sovietici din s. Bacioi. 
 
Dosar nr. 016950 
Sanduța Lazar Petrovici, a.n. 1916, născut or. Cahul. 
Pușcaș Ionichii Gheorghevici, a.n. 1914, satul Noua Cobuscă, raionul Anenii Noi. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 15.07.1946, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. În noiembrie 1942 au urmat cursuri speciale de 
informatori-agenți ai poliției române de campanie. După aceasta au fost trimiși în orașul Balta 
(Transnistria, azi Ucraina) unde au îndeplinit misiuni de identificare a persoanelor cu atitudini 
antiromânești. 
 
Dosar nr. 016967 
Mossoreti Evghenia Petrovna, a.n. 1922, născută în satul Risipeni, raionul Sculeni (azi Fălești). 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 30.06.1947, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. S-a răzbunat pe activiști sovietici din localitate 
care participase la deportarea rudelor sale în Siberia. Mai exact, i-a predat pe aceștia organelor de 
represiune românească care i-au arestat pe aceștia și i-au condamnat la 3 și 9 luni privațiune de 
libertate. 
 
Dosar nr. 017075 
Demean Anton Gheorghievici, a.n. 1902, născut în satul Șerpeni, raionul Bulboaca (azi Anenii Noi). 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 08.08.1945, în baza art. 54 – 1”a” și art. 
78 partea a II-a a Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, 
cu interdicție în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A colaborat cu jandarmenria 
română în identificarea persoanelor cu atitudini antiromânești. 
 
Dosar nr. 017178 
Popovici Ecaterina Feodorovna, a.n. 1919, născută în satul Cetireni, raionul Ungheni. 
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Prin sentinţa Curții Supreme de Justiție a RSSM, din 02.12.1945, în baza art. 54 – 10 partea a II-a a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. Condamnată pentru colaborare cu jandarmeria și 
primăria locală în timpul războiului. 
 
Dosar nr. 017185 
Mardari Savva Petrovici, a.n. 1906, născut în satul Cenac, raionul Cimișlia. 
Prin sentinţa Curții Supreme de Justiție a RSSM, din 05.02.1949, în baza art. 54 – 10 partea a I-a, 54-
11 și 196 ale Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate și cu 
interdicție în drepturi pe un termen de 5 ani. Învinuit că în timpul războiului, dar și în perioada 
imediat postbelică a promovat agitație antisovietică, inclusiv față de activiștii comuniști. 
 
Dosar nr. 017203 
Cornienco Feodor Pavlovici, a.n. 1915, născut în orașul Bender. 
Maroșan Semion Matveevici, a.n. 1922, născut în orașul Bender, locuitor al satului Cuza-Vodă, raionul 
Căinari. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Căilor Ferate Chișinău din 08.07.1945, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene au fost condamnați fiecare la câte 10 ani privațiune de libertate, cu 
interdicție în drepturi pe un termen de 3 ani, fără confiscarea averii, în lipsa acesteia. Învinuiți că au 
trădat activiști sovietic în timpul războiului, unii dintre care și-au pierdut ulterior viață din cauza 
toruturii. 
 
Dosar nr. 017241 (volum 1) 
Țipiric Alexei Gheorghievici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni; 
Muntean Procopii Fiodorovici, a.n. 1890, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni; 
Tocan Nichita Aftenievici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni; 
Tocan Ilia Dementievici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni; 
Sterpu Aftenii Ivanovici, a.n. 1890, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni; 
Tocan Constantin Aftenievici, a.n. 1899, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni; 
Burlacu Dmitrii Matveevici, a.n. 1891, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni; 
Cernat Luca Pavlovici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni; 
Zaporojan Stepan Mironovici, a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni. 
 Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI al RSSM din 18 - 19.04.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP RSS 
Ucrainene cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 9.04.1943 au fost 
condamnați: 
 Țipiric A., Muntean P. și Tocan N. la 20 ani muncă silnică şi confiscarea averii, fiecare; 
Tocan I. şi Sterpu A. la 15 ani muncă silnică şi confiscarea averii, fiecare; 
Tocan C., Burlacu D., Cernat L. şi Zaporojan S. la 10 ani privațiune de libertate şi confiscarea averii, 
fiecare; 
Au participat la arestarea și maltratarea activului sovietic sătesc, precum și a cetăţenilor de 
naţionailtate evreiască. 
 
Dosar nr. 017241 (volum 2) 
Țipiric Alexei Gheorghievici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni; 
Muntean Procopii Fiodorovici, a.n. 1890, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni; 
Tocan Nichita Aftenievici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni; 
Tocan Ilia Dementievici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni; 
Sterpu Aftenii Ivanovici, a.n. 1890, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni; 
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Tocan Constantin Aftenievici, a.n. 1899, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni; 
Burlacu Dmitrii Matveevici, a.n. 1891, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni; 
Cernat Luca Pavlovici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni; 
Zaporojan Stepan Mironovici, a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI al RSSM din 18 - 19.04.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP RSS 
Ucrainene cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 9.04.1943 au fost 
condamnați: 
Țipiric A., Muntean P. și Tocan N. la 20 ani muncă silnică şi confiscarea averii, fiecare; 
Tocan I. şi Sterpu A. la 15 ani muncă silnică şi confiscarea averii, fiecare; 
Tocan C., Burlacu D., Cernat L. şi Zaporojan S. la 10 ani privațiune de libertate şi confiscarea averii, 
fiecare; Au participat la arestarea și maltratarea activului sovietic sătesc, precum și a cetăţenilor de 
naţionailtate evreiască. 
 
Dosar nr. 017241 (volum 3) 
Țipiric Alexei Gheorghievici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni; 
Muntean Procopii Fiodorovici, a.n. 1890, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni; 
Tocan Nichita Aftenievici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni; 
Tocan Ilia Dementievici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni; 
Sterpu Aftenii Ivanovici, a.n. 1890, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni; 
Tocan Constantin Aftenievici, a.n. 1899, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni; 
Burlacu Dmitrii Matveevici, a.n. 1891, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni; 
Cernat Luca Pavlovici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni; 
Zaporojan Stepan Mironovici, a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Zaim, r-l Căușeni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al MAI al RSSM din 18 - 19.04.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP RSS 
Ucrainene cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 9.04.1943 au fost 
condamnați: Țipiric A., Muntean P. și Tocan N. la 20 ani muncă silnică şi confiscarea averii, fiecare; 
Tocan I. şi Sterpu A. la 15 ani muncă silnică şi confiscarea averii, fiecare; 
Tocan C., Burlacu D., Cernat L. şi Zaporojan S. la 10 ani privațiune de libertate şi confiscarea averii, 
fiecare; Au participat la arestarea și maltratarea activului sovietic sătesc, precum și a cetăţenilor de 
naţionailtate evreiască. 
 
Dosar nr. 017259 
Buruean Vasilii Dmitrievici, a.n. 1897, născut în satul Hîrcești, raionul Cornești (azi Ungheni). 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 23.02.1949, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. În timpul războiului a predat activiști sovietici 
autorităților de represiune românești, drept urmare aceștia au fost arestați, maltratați și condamnați. 
 
Dosar nr. 017308 
Jiera Harlampii Ivanovici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Vadu – lui - Raşcova, r-l Cotiujeni, jud. 
Soroca (azi raionul Șoldănești), cuzist. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 21.12.1945, în baza art. art. 54 – 3 şi 54 – 10 pct. II al CP 
RSS Ucrainene, a fost condamnat la 8 ani privațiune de libertate şi confiscarea averii. 
A colaborat cu autorităţile germano - române. Membru activ al partidului cuzist. 
 
Dosar nr. 017347 
Teut Afanasii Gheorghevici, a.n. 1891, născut în satul Cuizăuca, raionul Chiperceni (azi Rezina). 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



158 
 

Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 15.01.1945, în baza art. 2 al Decretului 
Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la 15 ani muncă silnică şi 
confiscarea averii. În timpul războiului a predat activiști sovietici autorităților de represiune 
românești, drept urmare aceștia au fost arestați, maltratați și condamnați. 
 
Dosar nr. 017349 
Bejenari Elena Vasilievna, a.n. 1905, născut în satul Corestăuți, raionul Briceni (azi Ocnița). 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 16.04.1945, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani. În timpul războiului a predat activiști sovietici autorităților de 
represiune românești, drept urmare aceștia au fost arestați și condamnați. A dat mărturii în 
instanțele de judecată împotriva activiștilor sovietici. 
 
Dosar nr. 017361 
SolomcaVasilii Mihailovici, a.n. 1890, născut în satul Alexeevca, raionul Brătușeni (azi Edineț). 
Prin sentinţa Curții Supreme de Justiție a RSSM, din 27.12.1945, în baza art. 54 – 10 partea a II-a a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. În timopul războiului a colborat cu autoritățile 
românești și a predat acestora activiști sovietici și cerea ca aceștia să fie executați. 
 
Dosar nr. 017372 
Catajinschi Cuzima Efimovici, a.n. 1910, născut în satul Jura, raionul Râbnița. 
Prin sentinţa Curții Supreme de Justiție a RSSM, din 29.05.1950, în baza art. 54 – 10 partea a II-a a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A promovat agitație antisovietică în timpul 
războiului, susținând regimul românesc. 
 
 Dosar nr. 017387 
Lișan Alexandr Stepanovici, a.n. 1910, născut în satul Bulăești, raionul Susleni, azi raionul Orhei. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 19.01.1946, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene și Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 
a fost condamnat la 15 ani privațiune de libertate, cu interdicție în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. În timpul războiului a devenit adjunct al comandantului pentru recrutarea 
tineretului în Armata Română. Maltrata subalternii, iar pe unii ia trimis în judecată, fiind condamnați 
ulterior. A participat la prinderea unor parașutiști sovietici pe care ia predat organelor de represiune 
românești. 
 
Dosar nr. 017443 
Cucu Gheorghe Spiridonovici, a.n. 1911, originar şi fost locuitor al s. Corjeva, raionul Vadul-lui-Vodă 
(azi Criuleni). 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 14.10.1948, în baza art. 54 – 1”a” și art. 
54-10 partea a I-a al Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate 
cu interdicţie în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A colaborat cu jandarmeria română. A trădat activişti sovietici. 
 
 Dosar nr. 017566 
Axentii Ivan Alexeevici, a.n. 1891, născut în satul Ciorești, raionul Nisporeni. 
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Prin sentinţa Curții Supreme de Justiție a RSSM, din 24.12.1952, în baza art. 54 – 10 partea a II-a și 
art. 54-3 a Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privațiune de libertate, cu 
interdicție în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A colaborat cu autoritățile române 
în perioada războiului și a supravegheat populația din localitate la ordinul organelor de represiune, a 
participat și la mobilizarea populației la munci comunale. 
 
 Dosar nr. 017628 

   Cârlig Grigorii Fomovici, a.n. 1905, născut în satul Muncești, Chișinău (acum suburbie). 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 05.11.1947, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. În timpul războiului a fost informator al poliției 
din Chișinău participând la identificarea și arestarea unor agenți sovietici și prinderea unor 
parașutuști trimiși de Armata Roșie. 
 
 Dosar nr. 017650 
Grossu Leonid Ivanovici, a.n. 1897, născut în satul Micăuți, raionul Vadul-lui-Vodă (azi Strășeni). 
Prin sentinţa Curții Supreme a RSSM, din 07.01.1946, în baza art. 54 – 3a Codului Penal al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în drepturi pe un termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. A participat la prinderea unor partizani și parașutiști sovietici. 
 
Dosar nr. 017655 
Strașevschii Victor Vichentievici, a.n. 1891, născut în Chișinău, locuitor al satului Palanca, raionul 
Călărași. 
Prin sentinţa Tribunalui Militar al MGB al RSSM din 07.01.1953, în baza art. 54 – 1”a” a Codului Penal 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privațiune de libertate, cu interdicție în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. În calitate de informator al jandarmeirie din palanca, a 
identificat activiști sovietici și ia predat organelor de represiune românești. 
 
Dosar nr. 017719 (vol. 1) 
Balițchii Elisei Antonovici, a.n. 1912, născut în satul Săiți, raionul Volontirovca (azi Căușeni).  
Machedon Petru Gheorghevici, a.n. 1907, născut în satul Săiți, raionul Volontirovca (azi Căușeni). 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 27.08.1944, în baza art. 54 – 1”a” a II-a a 
Codului Penal al RSS Ucrainene și art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 
aperilie 1943 au fost condamnați fiecare la 20 ani privațiune de libertate, cu interdicție în drepturi pe 
un termen de 5 ani şi confiscarea averii. Li s-a incriminat colaborarea cu autoritățile române și că au 
predat activiști sovietici organelor de represiune ale României din timpul războiului. 
 
Dosar nr. 017719 (vol. 2) 
Balițchii Elisei Antonovici, a.n. 1912, născut în satul Săiți, raionul Volontirovca (azi Căușeni).  
Machedon Petru Gheorghevici, a.n. 1907, născut în satul Săiți, raionul Volontirovca (azi Căușeni). 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 27.08.1944, în baza art. 54 – 1”a” a II-a a 
Codului Penal al RSS Ucrainene și art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 
aperilie 1943 au fost condamnați fiecare la 20 ani privațiune de libertate, cu interdicție în drepturi pe 
un termen de 5 ani şi confiscarea averii. Li s-a incriminat colaborarea cu autoritățile române și că au 
predat activiști sovietici organelor de represiune ale României din timpul războiului. 
 
Dosar nr. 017845 
Cuțari Alexandru Nicolaevici, a.n. 1894, născut în satul Baurci, raionul Congaz (azi Ceadâr-Lunga). 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 30.06.1947, în baza art. 54 – 1”a” și art. 
78 partea a II-a a Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 20 ani privațiune de libertate, 
cu interdicție în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A predat autorităților române 
acitviști sovietice care ulterior au fost maltratați și condamnați.  
 
 
Dosar nr. 018020 
Poteanco Alexandra Antonovna, a.n. 1898, originară din s. Sturzovca, r-l Glodeni, fostă locuitoare al 
or. Bălţi. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 14.05.1946, în baza art. 54 – 1”a” al Codului 
Penal al RSS Ucrainene a fost condamnată la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţie în drepturi 
pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A trădat cetăţeni de naţionalitate evreiască. În 1941 a participat activ la jefuirea evreilor de bunurile 
personale. 
 
Dosar nr. 018033 
Pîrlici Gheorghii Procopievici, a.n. 1915, născut în satul Zberoaia, raionul Nisporeni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 30.05.19467, în baza art. 54 – 1”b” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 3 ani şi confiscarea averii. A participat la prinderea și arestarea unor 
partizani și parașutiști sovietici. 
 
 Dosar nr. 018088 
Cercel Grigorii Sergheevici, a.n. 1901, născut în satul Mereni, raionul Vadul-lui-Vodă (azi Anenii-Noi). 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 03.03.1948, în baza art. 54 – 10 partea a 
I-a, 58-1 partea a II-a și 54-1a  a Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani muncă 
silnică, cu interdicție în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A predat jandarmeiriei 
activiști sovietici care au fost maltratați și condamnați de organele de represiune românești. 
 
Dosar nr. 018138 (vol. 1) 
Baclanov Maxim Ivanovici, a.n. 1915, născut în satul Colcotovaia Balca, raionul Tiraspol. 
Prin sentinţa Curții Supreme de Justiție a RSSM, din 08.02.1947, în baza art. 54 – 7 și art. 54-10 partea 
a I-a a Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 20 ani privațiune de libertate, cu 
interdicție în drepturi pe un termen de 5 ani, fără confiscarea averii, în lipsa acesteia. A fost învinuit 
de colaborare cu jandarmeria română în timpul războiului, predând cetățeni sovieitci organelor de 
represiune române care au fost condamnați ulterior. 

 
Dosar nr. 018138 (vol. 2) 
Baclanov Maxim Ivanovici, a.n. 1915, născut în satul Colcotovaia Balca, raionul Tiraspol. 
Prin sentinţa Curții Supreme de Justiție a RSSM, din 08.02.1947, în baza art. 54 – 7 și art. 54-10 partea 
a I-a a Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 20 ani privațiune de libertate, cu 
interdicție în drepturi pe un termen de 5 ani, fără confiscarea averii, în lipsa acesteia. A fost învinuit 
de colaborare cu jandarmeria română în timpul războiului, predând cetățeni sovieitci organelor de 
represiune române care au fost condamnați ulterior. 

 
Dosar nr. 018221  
Gîncu Ivan Constantinovici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Drăguşeni, r- l Cotovsc, jud. 
Chişinău (azi raionul Hâncești). 
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Gîncu Alexandr Ivanovici, a.n. 1900, originar şi fost locuitor al s. Drăguşeni, r- l Cotovsc, jud. Chişinău; 
Beregoi Nicolai Gheorghievici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Drăguşeni, r- l Cotovsc, jud. 
Chişinău; 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 10.05.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene au fost condamnaţi: 
Gîncu A. la 15 ani muncă silnică cu interdicţie în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii; 
Beregoi N. la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţie în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii; 
Gîncu I. 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţie în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea 
averii. 
Au trădat autorităţilor germano – române persoane de naţionalitate evreiască. Au participat la 
arestarea şi escortarea evreilor. Au însuşit bunurile acestora. 

 
Dosar nr. 018415 
Muturniuc Piotr Filipovici, a.n. 1897, născut în satul Sadâc, raionul Baimaclia (azi Cantemir). 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 14.08.1945, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A fost învinuit de colaborare cu jandarmeria 
română în timpul războiului, predând cetățeni sovieitci organelor de represiune române care au fost 
condamnați ulterior. 
 
Dosar nr. 018427 
Coraber Fiodor Afanasievici, a.n. 1894, născut în satul Barda, raionul Reni, regiunea Ismail (azi 
Ucraina). 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 25.07.1945, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A predat acitivști sovietici organelor de 
represiune românești din timpul războiului. 
 
 Dosar nr. 018524 
Mironov Danil Alexeevici, a.n. 1905, originar şi fost locuitor al s. Albineţ, r-l Făleşti, membru al 
partidului cuzist. 
Barcari Gheorghe Vasilievici, a.n. 1891, născut în satul Dubovo, raionul Dubăsari.  
Prin sentinţa Tribunalului al trupelor NKVD RSSM din 27.02.1946, în baza art. 54 – 1 al CP al RSS 
Ucrainene au fost condamnați fiecare la câte 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţie în drepturi 
pe un termen de 3 ani şi confiscarea averii. 
Au colaborat cu autorităţile germano - române. Au trădat activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 018584 
Zbanț Gheorghii Andreevici, a.n. 1905, originar şi fost locuitor al s. Albineţ, r-l Făleşti, membru al 
partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului al trupelor NKVD RSSM din 31.01.1946, în baza art. 54 – 1 al CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu interdicţie în drepturi pe un termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. 
A colaborat cu autorităţile germano - române. A trădat activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 018655 
Zghibarța Filimon Emelianovici, a.n. 1902, născut în satul Morozeni, raionul Orhei. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 12.08.1946, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A predat autorităților române activiști sovietici 
care au fost maltratați și condamnați. 
 
 Dosar nr. 018664 
Negrei Luca Dimitrievici, a.n. 1898, născut în satul Pașcani, raionul Criuleni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 19.03.1945, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene și Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 
a fost condamnat la 20 ani privațiune de libertate, cu interdicție în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. A predat autorităților române activiști sovietici, a depus mărturie în instanță 
împotriva lor și ca urmare aceștia care au fost maltratați și condamnați. 
 
Dosar nr. 018671 
Colomieț Semion Stepanovici, a.n. 1902, născut în satul Hârtop, raionul Cimișlia. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 18.08.1945, în baza art. 54 – 3 și art. 54-
2 a Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A participat la prinderea partizanilor și 
parașutiștilor sovietici. 
 
Dosar nr. 018684 
Nicolaev Andrei Iacovlevici, a.n. 1891, născut în satul Parcani, raionul Tiraspol. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 10.06.1945, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A identificat și predat autorităților românești 
activiști sovietici care au fost maltratați și condamnați ulterior. 
 
Dosar nr. 018700 
Lemnea Vasilii Gheorghievici, a.n. 1894, originar şi fost locuitor al s. Tîrnova, r-l Edineţ (azi 
Dondușeni); 
Tuniţchii Nicolai Mihailovici, a.n. 1913, originar din s. Rudi, jud. Soroca, fost locuitor al or. Edineţ; 
Stahurscaia Efrosinia Iacovlevna, a.n. 1886, originară şi fosta locuitoare al s. Tîrnova, r-l Edineţ; 
Stahurscaia Nadejda Ivanovna, a.n. 1908, originară şi fosta locuitoare al s. Tîrnova, r-l Edineţ. 
Prin decizia „Osoboie Soviesceanie” NKVD URSS din 17.11.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS 
Ucrainene au fost condamnaţi: 
Tuniţchii N. la 10 ani privaţiuine de libertate; 
Stahurscaia E. şi Stahurscaia N. la 5 ani privaţiuine de libertate, fiecare; 
În privinţa la Lemnea V. cauza a fost clasată în legătură cu decesul. 
Confiscarea nu a fost prevăzută. 
Au colaborat cu autorităţile germano – române. Au trădat activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 018706 
Grosu Andrei Alexeevici, a.n. 1884, originar şi fost locuitor al s. Scăieni, r-l Tîrnova (azi Dondușeni). 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 19.04.1943, în baza art. 2 al Decretului 
Prezidiului Sovietului Suprem URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la 15 ani muncă silnică cu 
interdicţie în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A colaborat cu jandarmeria română. A trădat activişti sovietici. 
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Dosar nr. 018739 
Șoiman Nicolai Constantinovici, a.n. 1897, născut în comuna Bălușeni, județul Botoșani. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 11.01.1945, în baza art. 2 al Decretului 
Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la 15 ani privațiune de 
libertate, cu interdicție în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A predat activiști 
sovietici organelor de represiune românești. 
 
Dosar nr. 018834 
Gușan Dmitrii Fiodorovici, a.n. 1900, născut în satul Căinarii Vechi, raionul Drochia. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 17.11.1945, în baza art. 54 – 3 și 54-2 a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A fost agent secret al jandarmeriei și a participat 
la comisia de comercializare a mărfurilor cofiscate de la cetățeni de naționalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 018847 
Streleţ Ivan Ilarionovici, a.n. 1895, originar din Bender, fost locuitor al s. Salcuţa, r-l Căinari (azi 
Căușeni); 
Ciornîi Mihail Stepanovici, a.n. 1878, originar din s. Lîseţ, reg. Cameneţ – Podolsc, fost locuitor al s. 
Homuteanovca, r-l Bender; 
Demenciuc Afanasii Pavlovici, a.n. 1879, originar din s. Mîzova, reg. Jitomir, fost locuitor al s. 
Homuteanovca, r-l Bender. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al al trupelor MAI RSSM din 08.08.1946, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene au fost condamnați la 10 ani privaţiune de libertate, fiecare, cu interdicţie în drepturi 
pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au colaborat cu siguranța română. Au trădat activul sovietic din s. Homuteanovca. 

 
  Dosar nr. 018979 

Bahcivanji Ivan Fiodorovici, a.n. 1888, născut în satul Cemlecnoi, raionul Tarutino, regiunea Odessa. 
Prin sentinţa Curții Supreme de Justiție a RSSM, din 31.01.1945, în baza art. 54 – 10 și 54-2 a Codului 
Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în drepturi pe 
un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A promovat agitație antisovietică în timpul războiului, l-a 
proslăvit pe Hitler și a chemat la răzbunare împotriva activiștilor sovietici. 

 
Dosar nr. 019013 
Vacarenco Agachi Nichitovici, a.n. 1909, originar din s. Maşcauţi, r-l Susleni, fost locuitor al s. Crihana, 
r-l Chiperceni (azi raionul Orhei), membru al partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 16.08.1946, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicție în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A trădat activiști sovietici şi cetățeni de origine evreiască. A însuşit averea acestora. 
 
Dosar nr. 019019 
Lupu Fiodor Eremeevici, a.n. 1901, originar şi fost locuitor al s. Negureni, r-l Răspopeni (azi raionul 
Telenești), cuzist. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme al RSSM din 23.11.1945, în baza art. 54 – 3 al CP al RSS Ucrainene 
a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţie în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



164 
 

A colaborat cu autorităţile germano – române. A trădat cetăţeni sovietici (persoane de origine 
evreiască, comsomolişti). 
 
Dosar nr. 010036 
Lupu Anton Ivanovici, a.n. 1889, născut în satul Negureni, raionul Răspopeni (azi Telenești). 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 25.08.1945, în baza art. 54 – 1”a” și art. 
54-10 partea a II-a a Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de 
libertate, cu interdicție în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A predat activiști 
sovietici organelor de represiune românești. 

 
Dosar nr. 019056 
Guma Mihail Constantinovici, a.n. 1890, născut în satul Voinescu, raionul Cărpineni (azi Hâncești). 
Prin sentinţa Curții Supreme de Justiție a RSSM, din 16.05.1946, în baza art. 54 – 2 a Codului Penal al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. A participat la alcătuirea listelor cu activiști sovietici care au fost 
arestați și condamnați ulterior de către organele de represiune românești. 

 
Dosar nr. 019117 
Curlat Climentii Davidovici, a.n. 1899, născut în satul Călărași, raionul Slobozia. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Armatei a 27-a din 19.05.1944, în baza art. 54 – 1”a” a Codului 
Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în drepturi pe 
un termen de 3 ani şi confiscarea averii. În calitate de staroste al localității a participat la arestarea la 
maltratarea unor cetățeni recalcitranți care ulterior au fost condamnați de organe de represiune 
românești. 
 
 
Dosar nr. 019158 
Rîbac Alexandr Dmitrievici, a.n. 1901, originar şi fost locuitor al s. Ungri, r-l Otaci, cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 11.09.1946, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicție în drepturi pe termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. 
A colaborat cu autoritățile germano – române. A trădat activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 019204 
Groza Alexandr Axentievici, a.n. 1891, născut în satul Doroțcaia, raionul Grigoriopol. 
Prin sentinţa Curții Supreme de Justiție a RSSM din 05.02.1946, în baza art. 54 – 3 și 54-2a Codului 
Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în drepturi pe 
un termen de 5 ani şi confiscarea averii. Învinuit că a colaborat cu autoritățile române și că a trădat 
activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 019221 
Cojuhari Gheorghii Samuilovici, a.n. 1889, născut or. Cimișlia. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 24.12.1945, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. În calitate de agent al organelor poliției politice 
românești a identificat și ajutat la arestarea și condamnarea unor activiști sovieitci. 
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Dosar nr. 019265 
Ivas Piotr Ivanovici, a.n. 1892, născut în satul Strâmba, raionul Bălți. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 20.12.1945, în baza art. 54 – 3 a Codului 
Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în drepturi pe 
un termen de 5 ani şi confiscarea averii. În calitate de ajutor de primar a maltratat populația locală.  
 
Dosar nr. 019266 
Bernavic Andrei Vasilievici, a.n. 1889, originar şi fost locuitor al or. Edineţ. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 13.11.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A trădat cetățeni de naționalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 019302 
Ţîganesco Eftenii Ivanovici, a.n. 1899, originar şi fost locuitor al s. Crasnoşeni, r-l Teleneşti. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 12.04.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene, aplicând art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 a 
fost condamnat la 20 ani muncă silnică, cu interdicție în drepturi pe un termen de 5 ani, fără 
confiscarea averii, din lipsa acestia. 
A acordat suport autorităţilor germano – române la exterminarea şi jefuirea persoanelor de 
naţionalitate evreiască. A însuşit averea acestora. A participat la împuşcarea a 60 persoane de origine 
evreiască din s. Crasnoşeni. 
 
Dosar nr. 019392 
Cohonovschi Ivan Iacovlevici, a.n. 1916, născut în satul Râșcani, raionul Râșcani. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 17.08.1945, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A dat mărturie împotriva unor activiști sovietici, 
precum și unor milițieni sovietici din localitate, drept urmare aceștia au fost condamnați de organele 
de represiune românești. 
 
Dosar nr. 019428 
Eanachii Anton Trofimovici, a.n. 1892, născut în satul Trifăuți, raionul Soroca. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 20.11.1945, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A participat la arestarea unor activiști sovietici, 
unii dintre care au fost condamnați ulterior. 
 
Dosar nr. 019435 
Cara Mihail Gheorghevici, a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Cimişeni, r-l Vadul – lui – Vodă (azi 
Criuleni); 
Dicu Fiodor Constantinovici, a.n. 1901, originar şi fost locuitor al s. Cimişeni, r-l Vadul – lui – Vodă. 
Prin sentința Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 23.07.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene au fost condamnaţi la 20 ani privaţiune de libertate, cu interdicţie în drepturi pe 
termen de 5 ani şi confiscarea averii, fiecare. 
Au participat la arestarea şi escortarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască la locul unde au fost 
împuşcaţi. Au trădat activişti sovietici. 
 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



166 
 

Dosar nr. 019438 
Tașaul Chiricheia Ivanovna, a.n. 1891, născut în satul Cișmichioi, raionul Vulcănești. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 14.09.1945, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. În timpul războiului s-a răzbunat pe activiștii 
sovietici care l-au persecutat în anii 1940-41.  

 
Dosar nr. 019457 
Melnic Parfenii Fomici, a.n. 1923, născut în satul Molochiș, raionul Râbnița. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 01.11.1944, în baza art. 2 al Decretului 
Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19 aprilie 1943 a fost condamnat la 15 ani privațiune de 
libertate, cu interdicție în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A fost polițist pe timpul 
războiului și în această calitate a maltratat populația locală și cei loiali puterii sovietice. 
 
Dosar nr. 019477 
Loghin Gheorghii Ivanovici, a.n. 1890, născut în satul Pelenei, raionul Cahul. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 14.09.1945, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A predat activiști sovietici organeloir de 
represiune române. 

 
Dosar nr. 019497  
Topal Lazar Mihailovici, a.n. 1893, născut în satul Gaidar, raionul Ceadâr-Lunga. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 25.09.1945, în baza art. 54 – 3 a Codului 
Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în drepturi pe 
un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A arestat și maltratat activiști sovietici. 
 
Dosar nr. 019528  
Aftonachi Spiridon Dmitrievici, a.n. 1886, născut în Răducăneni, județul Iași. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 27.10.1945, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 120 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
În calitate de secretar al primăriei, a arestat și maltratat activiști sovietici din localitatea Măcărești, 
raionul Ungheni. 

 
Dosar nr. 019618 
Viștac Feofan Ivanovici, a.n. 1918, născut în satul Zberoaia, raionul Nisporeni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 28.06.1946, în baza art. 54 – 3 și 54-10 a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A participat la prinderea partizanilor și 
parașutiștilor sovietici care au fost maltratați ulterior de organele de poliției românești. 

 
Dosar nr. 019629 
Ivanov Mefodii Ivanovici, a.n. 1900, născut în or. Chișinău. 
Prin sentinţa Curții Supreme de Justiției a RSSM, din 29.11.1947, în baza art. 54 – 10 partea a II-a a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. În calitate de cântăreț al Bisericii ruse de rit vechi 
din Chișinău în perioada războiului răspândea idei critice la adresa URSS și propaga idei antisemite.  
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Dosar nr. 019632 
Roșca Gheorghii Vasilievici, a.n. 1893, născut în satul Pârlița, raionul Bălți (azi Fălești). 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 17.11.1945, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A maltratat populația locală în timpul războiului. 

 
   Dosar nr. 019646 

Scutelnic Roman Fiodorovici, a.n. 1902, născut în satul Cimișeni, raionul Vadul-lui-Vodă (azi raionul 
Criuleni). 
Dicu Piotr Constantinovici, a.n. 1901, din aceiaș localitate.  
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 23.07.1945, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene au fost condamnați la câte 10 ani privațiune de libertate, cu 
interdicție în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A maltratat populația locală și a 
participat la executarea unei familii de evrei (7 persoane). 
 
Dosar nr. 019704 
Dumanciuc Ignat Ivanovici, a.n. 1903, originar şi fost locuitor al s. Maramonovca, r-l Tîrnova (azi 
raionul Drochia), membru al partidului ţărănist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 09.08.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţie în drepturi pe termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. 
A colaborat cu jandarmeria română. A participat la măsurile de reprimare vizavi de cetăţenii de 
origine evreiască din sat. A sustras bunurile acestora. 

 
Dosar nr. 019708 
Tocarciuc Axentii Ivanovici, a.n. 1900, născut în satul Calamovca (probabil Călărășăuca), raionul Otaci 
(azi Ocnița). 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 08.08.1945, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A participat la indetificarea și arestarea unor 
activiști sovietici. 
 
Dosar nr. 019811 
Roibu Andrei Gheorghevici, a.n. 1892, născut în satul Baccealia, raionul Căușeni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 15.05.1946, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A predat autorităților române activiști sovietici. 
 
Dosar nr. 019814 
Lefter Emanuil Calinovici, a.n. 1911, originar şi fost locuitor al s. Meleşeni, r-l Bravicea (azi Călărași); 
Danu Fiodor Ivanovici, a.n. 1901, originar şi fost locuitor al s. Meleşeni, r-l Bravicea; 
Spîncean Vasilii Fiodorovici, a.n. 1896, originar şi fost locuitor al s. Meleşeni, r-l Bravicea; 
Guţan Semion Efimovici, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al s. Meleşeni, r-l Bravicea; 
Nastas Mihail Ivanovici, a.n. 1905, originar şi fost locuitor al s. Meleşeni, r-l Bravicea. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 05.03.1946, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene şi aplicând art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 au 
fost condamnați: 
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Lefter E., Danu F. şi Spîncean V. la 15 ani muncă silnică fiecare, cu interdicţie în drepturi pe un termen 
de 5 ani şi confiscarea averii; 
Guţan S. şi Nastas M. la 10 ani privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţie în drepturi pe termen de 
5 ani şi confiscarea averii. 
Au colaborat cu autoritățile germano - române. Au trădat activişti sovietici. Au participat la arestarea 
acestora şi a persoanelor care refuzau să facă serviciu militar la români. Jefuiau averea celor arestați. 
 
Dosar nr. 019827 
Țicu Nicolai Alexeevici, a.n. 1885, născut în satul Păulești, raionul Călărași. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 14.10.1946, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A fost condamnat din cauza răzbunării operate 
împotriva unor acitiviști sovietici care se făceau vinovați de executarea soției sale și a doi fii, în vara 
anului 1941 când începuse războiul. 
 
Dosar nr. 019873 
Cojuhari Anton Filiopovici, a.n. 1901, născut în satul Grușca, raionul Camenca. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 02.06.1946, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 120 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. În calitate de polițist în timpul războiului a 
participat la arestarea și maltratarea unor activiști sovietici. 

 
Dosar nr. 019919 
Stavenciuc Efimia Nichiforovna, a.n. 1907, originară şi fostă locuitoare al s. Voroşilova, r-l Vertiujeni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 24.09.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene şi aplicând art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 a 
fost condamnată la 15 ani muncă silnică, cu interdicţie în drepturi pe termen de 5 ani şi confiscarea 
averii. 
A trădat autorităţilor germano – române persoane de naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 019927 
Constantinov Chiril Terentievici, a.n. 1894, născut în satul Succleea, raionul Tiraspol (azi Slobozia). 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 19.01.1948, în baza art. 54 – 3 și 54-10 a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. Învinuit de colaborare cu autoritățile române în 
timpul războiului. 
 
  Dosar nr. 019950 
Radu Mihail Leontievici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Străşeni, jud. Chişinău (azi Strășeni, 
centru raional), fost gardist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al garnizoanei din Chişinău din 18.06.1946, în baza art. 54 – 1”b” al CP 
al RSS Ucrainene şi aplicând art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 
a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţie în drepturi pe termen de 5 ani şi confiscarea 
averii. 
A participat la arestarea şi escortarea persoanelor de origine evreiască la locul împușcării. A trădat 
cetățeni sovietici. A însușit averea celor arestați. 
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Dosar nr. 019986 
Russu Andrei Ivanovici, a.n. 1896, născut în satul Schineni, raionul Zgurița (azi Soroca). 
Prin sentinţa Curții Supreme de Justiției a RSSM din 15.03.1946, în baza art. 54 – 1”a” a Codului Penal 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. A fost agent al jandarmeirie și a predat acesteia activiști 
sovietici. 
           
 Dosar nr. 020008 
Bordiean Vasilii Grigorievici, a.n. 1898, născut în satul Calugher, raionul Fălești. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 25.10.1946, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A participat la arestarea și condamnarea unor 
activiști sovietici. 
 
Dosar nr. 020016 
Dobija Semion Mihailovici, a.n. 1900, născut în satul Măgurele, raionul Cornești (azi Ungheni). 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 31.05.1946, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A participat la arestarea unor activiști sovietici. 

 
Dosar nr. 020076 
Popescu Parfirii Ivanovici, a.n. 1893, originar şi fost locuitor al s. Cotiujeni, r-l Cotiujeni (azi raionul 
Briceni), membru „Gărzii de fier”. 
Prin sentința Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 14.08.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţie în drepturi pe termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. 
A colaborat cu autoritățile germano - române. A trădat activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 020086 
Surachii Ignat Fiodorovici, a.n. 1897, născut în satul Trebisăuți, raionul Briceni. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 15.06.1946, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A predat autorităților române activiști sovietici 
din localitate care au fost condamnați. 

 
Dosar nr. 020113 
Barcari Dorofei Sidorovici, a.n. 1900, născut în satul Olișcani, raionul Răspopeni (azi raionul 
Șoldănești). 
Popa Arsenii Leonovici, a.n. 1922, din aceiași localitate. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 25.11.1945, în baza art. 54 – 1”a” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene au fost condamnați fiecare la câte 10 ani privațiune de libertate, cu 
interdicție în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. În 1944 au colaborat cu trupele 
germane și le-au predat acestora o persoană care a fost executată ulterior de un ofițer german. 

 
Dosar nr. 020142 
Dobrev Afanasii Ivanovici, a.n. 1900, născut în satul Valea Perjei, raionul Ceadâr-Lunga. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 30.06.1947, în baza art. 54 – 1”a” și 54-10 
a Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A predat autorităților române activiști sovietici. 

 
Dosar nr. 020214 
Dabija Efim Semionovici, a.n. 1900, născut în satul Pelenia, raionul Bălți (azi raionul Drochia). 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 16.05.1949, în baza art. 54 – 3 și 54-10 
partea a II-a a Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu 
interdicție în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A maltratat premilitari basarabeni și 
a ajutat autoritățile române să prindă partizani și parașutiști sovietici. 

 
Dosar nr. 020219 
Bîrlea Ivan Nicolaevici, a.n. 1898, născut în satul Chipeșca, raionul Răspopeni (azi raionul Șoldănești). 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 25.10.1945, în baza art. 54 – 3 a Codului 
Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în drepturi pe 
un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A participat la identificarea sau etichetarea unor persoane 
drept activiști sovietici din care cauză autoritățile românești le-au arestat și condamnat. 

 
Dosar nr. 020248 
Miron Anton Mihailovici, a.n. 1904, născut în satul Gherman, raionul Sculeni (azi în Ungheni). 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 03.11.1948, în baza art. 54 – 1”a” și 54-3 
a Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. A participat la arestarea unor activiști sovietici, 
inclusiv a unui deputat în Sovietul Suprem al RSS Moldovenească. 

 
Dosar nr. 022511 
Iorga Gheorghe Fiodorovici, a.n. 1894, originar şi fost locuitor al s. Manta, r-l Vulcănești (azi raionul 
Cahul), membru al partidului liberal; 
Creţu Vasile Gheorghievici, a.n. 1888, originar şi fost locuitor al s. Manta, r-l Vulcănești. 
Prin sentința Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 30.10.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate, fiecare, cu interdicţie în drepturi 
pe termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
În iulie 1941 au trădat jandarmeriei române activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 023258 
Popovici Vasilii Romanovici, a.n. 1919, născut or. Chișinău. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 21.07.1950, în baza art. 54 – 1”b” a 
Codului Penal al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privațiune de libertate, cu interdicție în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. În calitate de agent al SSI, a identificat și raportat 
autorităților române persoane care împărtățeau atitudini critice sau antiromânești. Drept urmare, 
aceste persoane au fost condamnate. 
 
Dosar nr. 761 
Sadovici Nicolai Ilarionovici, a.n. 1909, originar şi fost locuitor al s. Moşeni, r-l Râşcani; 
Scobiola Vasilii Constantinovici, a.n. 1917, originar şi fost locuitor al s. Moşeni, r-l Râşcani; 
Racoveţ Vasilii Ivanovici, a.n. 1914, originar şi fost locuitor al s. Moşeni, r-l Râşcani; 
Sadovici Avacum Ilarionovici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Moşeni, r-l Râşcani; 
Cemortan Iustin Vasilievici, a.n. 1884, originar şi fost locuitor al s. Moşeni, r-l Râşcani. 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



171 
 

 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 15.10.1944, în baza art. 2 al Decretului 
Prezidiului Sovietului Suprem URSS din 19.04.1943 şi art. 54 – 11 al CP al RSS Ucrainene, au fost 
condamnaţi: 
Sadovici N., Scobiola V. şi Racoveţ V. la 20 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 
5 ani şi confiscarea averii; 
adovici A. şi Cemortan Iu. la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
În anul 1941 au fost membri ai unui grup terorist fondat de către şeful jandarmeriei române în scopul 
identificării activiştilor sovietici şi de partid. Au participat la maltratarea acestora. 
 
Dosar nr. 1508 
Cojuhari Trofim Vasilievici, a.n. 1894, originar şi fost locuitor al s. Vîsocoe, r-l Zguriţa. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Căii ferate Chişinău din 24.09.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene şi cu aplicarea prevederilor al art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem URSS 
din 19.04.1945 a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 
ani şi confiscarea averii. 
A trădat autorităţilor române cetăţeni de origine evreiască şi a participat la matratarea lor. De 
asemenea a trădat activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 2312 
Ungurean Constantin Ilici, a.n. 1912, originar şi fost locuitor a s. Pauleşti, r-l Călăraşi. 
Prin sentința Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 18.05.1946, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene cu aplicarea prevederilor art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 
19.04.1943 a fost condamnat la 20 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani 
şi confiscarea averii. 
În anul 1941 benevol s-a angajat în serviciu la autorităţile germano-române în calitate de gardist. A 
trădat jandarmeriei române activiştii sovietici din sat. A jefuit locuitorii satului deposedându-i-le de 
bunurile materiale. A maltratat cetăţenii satului. 
 
Dosar nr. 3081 
Cara Vasilii Gheorghievici, a.n. 1909, originar din or. Comrat, fost locuitor al or. Cotovsc, jud. 
Chişinău. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 19.04.1943, în baza art. art. 54 – 1”a” al CP 
al RSS Ucrainene, a fost condamnat la 20 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 
5 ani şi confiscarea averii. 
Benevol s-a angajat în organele de reprimare române în calitate de jandarm. A participat la arestarea 
şi împușcarea cetățenilor de naționalitate evreiască (40 persoane). A însuşit bunurile acestora. A 
trădat activiști sovietici. 
 
Dosar nr. 4506 
Tomulescu Andrei Mihailovici, a.n. 1918, originar şi fost locuitor al s. Bîrnova, r-l Ocniţa. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Căii ferate din Chişinău din 14.06.1945, în baza art. art. 54 – 10 
pct. 2 al CP RSS Ucrainene, cu aplicarea art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem URSS din 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



172 
 

19.04.1943 a fost condamnat la 20 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani 
şi confiscarea averii. 
Fiind supraveghetor în lagărul de prizonieri din Obodovca, regiunea Viniţa, a maltratat cetăţeni de 
origine evreiască. 
 
Dosar nr. 15743 
Bosîi Vasilii Ivanovici, a.n. 1891, originar şi fost locuitor al s. Pîrliţa, r-l Ungheni; 
Andriuşina Ana Antonovna, a.n. 1881, originară din s. Volcovo, reg. Kursk, fostă locuitoare a s. Pîrliţa, 
r-l Ungheni; 
Buga Efrosinia Fiodorovna, a.n. 1909, originară şi fostă locuitoare al s. Pîrliţa, r-l Ungheni. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Trupelor NKVD RSSM din 11.06.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP 
RSS Ucrainene au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în drepturi 
pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au denunţat autorităţilor germano – române locul aflării unui grup de persoane de naţionalitate 
evreiască, care ulterior au fost împuşcaţi. Au participat la jefuirea evreilor. Au însuşit bunurile 
acestora. 
 
Dosar nr. 16573 
Vasilicenco Ivan Andreevici, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al s. Gherşunovca, r-l Rîbniţa. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 29.08.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen 
de 5 ani şi cu confiscarea averii. 
A colaborat cu jandarmeria română. A trădat jandarmeriei române 11 cetăţeni de etnie evreiască. A 
participat la arestarea evreilor din Gherşunovca. A trădat organelor de reprimare activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 016774 
Sîrbu Fiodor Dmitrievici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Bocşa, r-l Sculeni; 
Hîrbu Constantin Alexandrovici, a.n. 1890, originar şi fost locuitor al s. Bocşa, r-l Sculeni. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 19.07.1946 în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate, fecare, cu interdicţii în drepturi 
pe un termen de 5 ani. 
Au colaborat cu jandarmeria română. Au denunţat activiştii sovietici din localitate. 
 
Dosar nr. 017023 
Constantinov Andrei Iacovlevici, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Ialoveni; 
Paporcea Fiodor Gheorghievici, a.n. 1900, originar şi fost locuitor al s. Ialoveni; 
Batin Vasilii Semionovici, a.n. 1895, originar din s. Ialoveni, fost locuitor al or. Chişinău. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 16.05.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene şi în conformitate cu prevederile art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al 
URSS din 19.04.1943 au fost condamnaţi la 15 ani muncă silnică fiecare, cu interdicţii în drepturi pe 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au colaborat cu autorităţile germano - române. Au trădat activişti sovietici, locuitori ai s. Ialoveni. 
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Dosar nr. 017094 
Litun Constantin Vasilievici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Larga, r-l Lipcani. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 21.12.1944, în baza art. 54 – 1”a” al CP 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A colaborat cu jandarmeria română. A trădat activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 017159 
Podlesnîi Hariton Dementievici, a.n. 1893, originar şi fost locuitor al s. Cunicea, r-l Cotiujeni; 
Podlesnîi Nichita Cuzimici, a.n. 1900, originar şi fost locuitor al s. Cunicea, r-l Cotiujeni. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 20.04.1945 au fost condamnaţi: 
Podlesnîi H. în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene cu aplicarea prevederilor art. 2 al Decretului 
Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi 
pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii; 
Podlesnîi N. în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii 
în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au colaborat cu jandarmeria română. Au trădat organelor de reprimare 12 activişti sovietici dintre 
care 3 au fost ulterior împuşcaţi. 
 
Dosar nr. 017381 
Rusu Mihail Ivanovici, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al or. Chişinău; 
Beccev Fiodor Denisovici, a.n. 1886, originar al s. Feşteliţa, jud. Akerman (Cetatea Albă), fost locuitor 
al or. Chişinău. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 11.12.1944, au fost condamnaţi: 
Rusu M. în baza prevederilor art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 
la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Beccev F. în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 3 ani şi confiscarea averii. 
Au denunţat activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 017409 
Uzun Chiril Chirilovici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Congaz, r-l Congaz. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 05.02.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene şi cu aplicarea prevederilor art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS 
din 19.04.1943 a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 
ani şi confiscarea averii. 
A colaborat cu jandarmeria română. A trădat activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 017461 
Cojocaru Fiodor Nicolaevici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Burcea Moldovan, r-l Cahul. 
 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 16.05.1946, în baza art. 54 – 3 al CP al RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
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În anul 1942 benevol s-a angajat în serviciu la autorităţile germano-române în calitate de agronom. A 
maltratat cetăţenii din localitate. A acordat suport autorităţilor germano-române în sustragerea de la 
populaţia locală a produselor alimentare. 
 
Dosar nr. 017577 
Sapigora Nicolai Cuzimici, a.n. 1909, originar din s. Roghi, r-l Dubăsari, domiciliat în or. Tiraspol, fost 
culac. 
 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 10.12.1949, în baza art. 54 – 10, pct. II al CP al RSS 
Ucrainene, aplicând prevederile Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 26.05.1947 a 
fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
Având o atitudine ostilă vizavi de puterea sovietică, în mod sistematic, desfăşura agitaţie 
antisovietică între populaţia locală. Lăuda regimul de ocupaţie şi defăima condiţiile de viaţa a 
cetăţenilor sovietici. 
 
Dosar nr. 017609 
Veliciuc Constantin Vasilievici, a.n. 1883, originar şi fost locuitor al s. Caştangalia Moldovenească, r-l 
Baimaclia, din ţărani culaci; 
Stoianenco Adam Fomici, a.n. 1886, originar şi fost locuitor al s. Chişlî, r-l Baimaclia, din ţărani culaci; 
Stoucian Vasilii Pavlovici, a.n. 1896, originar şi fost locuitor al s. Chişlî, r-l Baimaclia, din ţărani mijlocii. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 14.06.1945, în baza prevederilor al art. 54 
– 1”a” al CP al RSS Ucrainene au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate, fiecare, cu interdicţii 
în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au colaborat cu autorităţile germano – române. Au denunţat activiştii sovietici. 
 
Dosar nr. 017612 
Ixari Fiodor Ivanovici, a.n. 1899, originar din s. Gherbovo, r-l Otaci, fost locuitor al s. Lencauţi, r-l 
Otaci, membru al partidului cuzist. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 20.09.1945, în baza art. art. 54 – 1”a” al 
CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A trădat activişti sovietici. Membru activ al partidului cuzist. 
 
Dosar nr. 017613 
Coban Ivan Andreevici, a.n. 1885, originar şi fost locuitor al s. Sudarca, r-l Otaci. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 20.09.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A trădat activişti sovietici. A participat la arestarea lor. 
 
Dosar nr. 017696 
Dragomir Ivan Axentievici, a.n. 1893, originar şi fost locuitor al or. Cuşmirca, r-l Cotiujeni, cuzist. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 28.05.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A colaborat cu autorităţile germano - române. A trădat activişti sovietici. A participat la arestarea şi 
maltratarea unui paraşutist sovietic. 
 
Dosar nr. 017702 
Paireli Gherman Matveevici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Jura, r-l Râbniţa. 
 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 15.11.1947, în baza art. 54 – 3 al CP al RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
A colaborat cu autorităţile germano – române. A trădat activişti sovietici. A sustras bunurile de la 
consăteni şi le repartiza armatei germano-române. Selecta femei din sat pentru ostaşii germani, care 
ulterior erau violate. 
 
Dosar nr. 017718 
Turca Mihail Fiodorovivi, a.n. 1906, originar şi fost locuitor al s. Dubroviţa, r-l Chișcăreni. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al al trupelor NKVD RSSM din 23.12.1944, în baza art. 54 – 1”a” al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
 A participat la exterminarea şi maltratarea cetățenilor de naționalitate evreiască. A participat 
la pogromuri vizavi de populaţia evreiască. A însuşit bunurile sustrase de la evrei. 
 
Dosar nr. 017809 
Gafiuc Feodosii Nicolaevici, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al s. Pîrliţa, r-l Ungheni. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 26.06.1946 în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A participat la arestarea şi maltratarea cetăţenilor de naţionalitate evreiască. A însuşit bunurile 
acestora. 
 
Dosar nr. 017824 
Ciobanu Deonisii Fiodorovici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Vascauţi, r-l Vertiugeni. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 19.09.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. 
Benevol s-a angajat în serviciu la jandarmeria română. A participat la arestarea şi maltratarea 
cetăţenilor sovietici. 
 
Dosar nr. 017866 
Manza Iliea Grigorievici, a.n. 1909, originar şi fost locuitor al s. Fîrlădeni, r-l Bender. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 20.12.1944, în baza prevederilor 
prevăzute de art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 a fost 
condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
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Benevol s-a angajat în serviciu la autorităţile germano-române, în calitate de gardist. A trădat activişti 
sovietici. 
 
Dosar nr. 017926 
Sochirca Afanasii Vasilievici, a.n. 1890, originar şi fost locuitor al s. Vodeanî, r-l Soroca; 
Dobrov Luca Emanuilovici, a.n. 1892, originar şi fost locuitor al s. Vodeanî, r-l Soroca. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 22.03.1946, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene au fost condamnaţi 10 ani privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în drepturi pe 
termen de 5 ani. 
Au trădat activiştii sovietici organelor de reprimare române. 
 
Dosar nr. 017963 
Buravic Efim Luchieanovici, a.n. 1891, originar şi fost locuitor al or. Chişinău. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 06.04.1949, în baza prevederilor al art. 54 
– 1”a” al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani. 
A trădat activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 017964 
Smirnova Evghenia Filipovna, a.n. 1912, originară şi fosta locuitoare al or. Chişinău; 
Cojuhari Vera Ivanovna, a.n. 1894, originară din s. Corneşti, jud. Chişinău, fostă locuitoare al or. 
Chişinău. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 15.01.1945, în baza prevederilor al art. 2 
al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1945 au fost condamnate la 15 ani 
muncă silnică, fiecare, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au colaborat cu siguranţa română. Au denunţat activişti sovietici. 
  
Dosar nr. 018042 
Agrici Stepan Gheorghievici, a.n. 1896, originar şi fost locuitor al s. Ruseştii Noi, r-l Cotovsc, membru 
al partidului cuzist. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 09.03.1946, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. 
A colaborat cu jandarmeria română. A trădat activişti sovietici şi persoane care aveau atitudine ostilă 
față de autorităţile române. 
 
Dosar nr. 018046 
Ciurca Ivan Chirilovici, a.n. 1905, originar şi fost locuitor al s. Brăneşti, r-l Sculeni; 
Vranescu Andrei Gheorghievici, a.n. 1900, originar şi fost locuitor al s. Brăneşti, r-l Sculeni. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM, din 28.04.1946 şi în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în drepturi 
pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au colaborat cu autorităţile germano-române. Au trădat organelor de reprimare activişti sovietici. 
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Dosar nr. 018068 
Bocla Vladimir Matveevici, a.n. 1896, originar şi fost locuitor al s. Cupcini, r-l Bratuşeni, culac, 
membru al partidului cuzist; 
Burlacu Cuzima Ivanovici, a.n. 1883, originar şi fost locuitor al s. Cupcini, r-l Bratuşeni, culac. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 02.10.1948, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene au fost condamnaţi la 25 ani privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în drepturi 
pe un termen de 5 ani. 
Au trădat activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 018396 
Ciornîi Nichita Vasilievici, a.n. 1923, originar şi fost locuitor al s. Sîrcova, r-l Rezina. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 21.11.1944, în baza prevederilor al art. 
54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene şi aplicând prevederile art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului 
Suprem al URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe 
un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Benevol s-a angajat în serviciu la autorităţile germano-române în calitate de agronom. Fiind în 
această funcţie, expunea batjocurii cetăţenii sovietici. A colaborat cu jandarmeria română. A 
denunţat cetăţeni sovietici. 
 
Dosar nr. 18496 
Şestacovschii Mihail Antonovici, a.n. 1888, originar din s. Rezeni, fost locuitor al s. Visniovca, r-l 
Baimaclia; 
Screlea Dmitrii Ivanovici, a.n. 1900, originar şi fost locuitor al s. Şamalia, r-l Baimaclia; 
Artîc Afanasii Sidorovici, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al s. Şamalia, r-l Baimaclia; 
Vorotneac Dmitrii Constantinovici, a.n. 1919, originar şi fost locuitor al s. Şamalia, r-l Baimaclia; 
Rotari Artenii Fiodorovici, a.n. 1924, originar şi fost locuitor al s. Şamalia, r-l Baimaclia; 
Rogojan Artemachi Nicolaevici, a.n. 1928, originar şi fost locuitor al s. Vișniovca, r-l Baimaclia; 
Screlea Gheorghi Petrovici, a.n. 1888, originar şi fost locuitor al s. Şamalia, r-l Baimaclia. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 15 - 16.04.1947 au fost condamnaţi: 
Şestacovschii M. şi Screlea D. în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene la 10 ani privaţiune de 
libertate fiecare, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Artîc A., Vorotneac D., Rotari A., Rogojan A. şi Screlea Gh. în baza art. 56 – 17 al CP al RSS Ucrainene 
la 10 ani privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani şi confiscarea 
averii. 
Şestacovschii Feodosii Antonovici, a.n. 1908, originar şi fost locuitor al s. Visniovca, r-l Baimaclia; 
Saviţchii – Palamar Zaharia Petrovici, a.n. 1911, originar şi fost locuitor al s. Şamalia, r-l Baimaclia. 
Prin aceiaşi sentinţa, în baza art. 56 – 17 al CP al RSS Ucrainene la 8 ani privaţiune de libertate fiecare, 
cu interdicţii în drepturi pe termen de 3 ani şi confiscarea averii. 
Bujac Zinovii Alidovici, a.n. 1927, originar şi fost locuitor al s. Şamalia, r-l Baimaclia. 
Prin aceiaşi sentinţa, în baza art. 56 – 17 al CP al RSS Ucrainene la 5 ani privaţiune de libertate, fără 
interdicţii în drepturi şi fără confiscarea averii. 
Stamboliu Zaharia Ivanovici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Capaclia, r-l Baimaclia; 
Vorotneac Ilia Constantinovici, a.n. 1927, originar şi fost locuitor al s. Şamalia, r-l Baimaclia. 
Prin aceiaşi sentinţa, în baza art. 20 - 56 – 17 al CP al RSS Ucrainene la 5 ani privaţiune de libertate, 
fiecare, fără confiscarea averii. 
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Zugrav Stepan Grigorievici, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al s. Capaclia, r-l Baimaclia; 
Para Ivan Trofimovici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Capaclia, r-l Baimaclia. 
Prin aceiași sentință, în baza art. 56 – 23 al CP al RSS Ucrainene la 1 an privaţiune de libertate, 
fiecare. 
Şestacovschii M. şi Screlea D. au colaborat cu jandarmeria română. Au trădat activişti sovietici. În 
anul 1945 au fondat o organizație criminală înarmată, care înfăptuiau acte de banditism (atacuri 
înarmate şi jafuri). Ceilalți au aderat la aceasta grupare. 
  
Dosar nr. 018533 
Vezetiu Ivan Pavlovici, a.n. 1893, originar şi fost locuitor al s. Samaş, r-l Răspopeni, culac. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 18.10.1945, în baza prevederilor al art. 
54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani. 
A colaborat cu jandarmeria română. A trădat şi maltratat activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 018535 
 
Capațin Grigorii Harlampovici, a.n. 1898, originar din s. Taxobeni, r-l Sculeni, fost locuitor al s. Horeşti, 
r-l Sculeni; 
Osoian Trifan Ivanovici, a.n. 1894, originar şi fost locuitor al s. Goreşti, r-l Sculeni; 
Buta Pavel Vasilievici, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al s. Horeşti, r-l Sculeni. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 25.04.1946, în baza art. art. 54 – 1”a” şi 
54 - 11 al CP al RSS Ucrainene au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate fiecare, cu 
interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au trădat activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 018570 
Loghin Chiril Eremeevici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Maşcauţi, r-l Susleni. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 14.08.1946, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privațiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. 
A denunţat şi a participat la arestarea cetățenilor de naționalitate evreiască. A trădat activişti 
sovietici. 
 
Dosar nr. 018635 
Garneț Vasilii Ivanovici, a.n. 1902, originar şi fost locuitor al or. Leova, r-l Leova. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 25.02.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
Ulterior sentința a fost modificată, pedeapsa fiind micșorată până la 10 privaţiune de libertate, cu 
interdicţii în drepturi pe un termen de 3 ani. 
A denunţat activişti sovietici autorităților române. 
 
Dosar nr. 018727 
Curniţchii Ivan Terentievici, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al or. Chişinău. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 18.11.1944, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene şi cu aplicarea prevederilor prevăzite de art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului 
Suprem al URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A colaborat cu siguranţa română. A denunţat şi a participat la arestarea activiştilor sovietici şi a 
cetăţenilor care aveau legătură cu partizanii. 
 
Dosar nr. 018795 
Tabac Dmitrii Ivanovici, a.n. 1891, originar şi fost locuitor al s. Puhoi, jud. Chişinău; 
Paladi Vasilii Ivanovici, a.n. 1895, originar şi fost locuitor al s. Puhoi, jud. Chişinău. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 26.12.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în drepturi 
pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au trădat organelor de reprimare activişti sovietici şi lucrători de partid. Au participat la arestarea 
partizanilor şi a parașutiștilor sovietici. 
 
Dosar nr. 01885 
Golban Nicolai Fiodorovici, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al s. Stoliniceni, r-l Sculeni, cuzist; 
Muntean Gheorghii Dmitrievici, a.n. 1901, originar şi fost locuitor al s. Stoliniceni, r-l Sculeni, cuzist. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 05.04.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene şi cu aplicarea prevederilor art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS 
din 19.04.1943 Golban N. a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 16.05.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene, Muntean Gh. a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au colaborat cu autorităţile germano - române. Au trădat activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 018996 
Blonari Andrei Dmitrievici, a.n. 1887, originar din s. Baimaclia, fost locuitor al s. Taraclia, r-l Baimaclia; 
Blonari Elena Danilovna, a.n. 1887, originară din s. Chirsova, r-l Comrat, fostă locuitoare a s. Taraclia, 
r-l Baimaclia; 
Ganev Ivan Vasilievici, a.n. 1900, originar din s. Congaz, fost locuitor al s. Taraclia, r-l Baimaclia. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM, din 03.08.1946, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene au fost condamnaţi la 10 ani privaţiune de libertate, fiecare, cu interdicţii în drepturi 
pe un termen de 5 ani. 
Au denunţat activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 019007 
Badea Alexandr Iliici, a.n. 1886, originar şi fost locuitor al s. Nicureşti, r-l Zguriţa, jud. Soroca. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 30.05.1945, în baza art. art. 54 – 3 şi 54 – 
10, pct. II al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
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A colaborat cu jandarmeria română. A desfășurat agitație antisovietică. A acordat suport autorităților 
române la identificarea cetățenilor cu tendințe antiromâne. A jefuit cetățeni de naționalitate 
evreiască. 
 
Dosar nr. 19037 (volumul 1) 
Verenciuc Gavril Vladimirovici, a.n. 1911, originar şi fost locuitor al s. Rotunda, r-l Edineţ, cuzist. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MGB RSSM din 16.11.1951, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
În primele zile ale lunii iulie 1941, înarmându-se cu o armă, din iniţiativa proprie, a luat parte la 
împuşcarea a 10 cetăţeni de origine evreiască, locuitori ai s. Cepeleuţi. A participat la escortarea 
tineretului sovietic în Germania. În perioada septembrie 1942 - februarie 1943 a fost gardist în s. 
Rotunda. 
 
Dosar nr. 19037 (volumul 2) 
Verenciuc Gavril Vladimirovici, a.n. 1911, originar şi fost locuitor al s. Rotunda, r-l Edineţ, cuzist. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MGB RSSM din 16.11.1951, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
În primele zile ale lunii iulie 1941, înarmându-se cu o armă, din iniţiativa proprie, a luat parte la 
împuşcarea a 10 cetăţeni de origine evreiască, locuitori ai s. Cepeleuţi. A participat la escortarea 
tineretului sovietic în Germania. În perioada septembrie 1942 - februarie 1943 a fost gardist în s. 
Rotunda. 
 
Dosar nr. 019116 
Chiticar Ivan Stepanovici, a.n. 1893, originar şi fost locuitor al s. Ghidirim, r-l Rîbniţa, culac. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 25.09.1944, în baza art. 2 al Decretului 
Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la 20 ani privaţiune de 
libertate fiecare, cu interdicţii în drepturi pe termen de 5 ani. 
A colaborat cu autorităţile germano - române. A trădat jandarmeriei române 5 activişti sovietici din s. 
Ghidirim, care au fost arestaţi şi condamnaţi. 
 
Dosar nr. 019273 
Stropsa Efim Constantinovici, a.n. 1904, originar şi fost locuitor al s. Vadul-lui-Vodă, jud. Chișinău, 
participant la al doilea război mondial. 
 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 21.04.1947, în baza art. 54 – 3 al CP al RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
S-a angajat benevol în serviciu la autorităţile germano – române, în calitate de casier şi ulterior 
secretar la primăria s. Vadul-lui-Vodă. A trădat activişti sovietici. A participat la arestarea lor. 
 
Dosar nr. 019512 
Vartic Gheorghii Gheorghievici, a.n. 1901, originar din or. Iaşi, România, a domiciliat în or. Chişinău, 
şef al direcţiei jandarmeriei din jud. Lăpuşna (Chişinău). 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 28.08.1945, în baza art. 1 al Decretului 
Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la pedeapsa capitală 
(împuşcare) şi confiscarea averii. 
Fiind şef al direcţiei jandarmeriei din jud. Lăpuşna (Chişinău), au fost arestaţi circa 1000 activişti 
sovietici. Au fost identificaţi 150 paraşutişti şi partizani. 
 
Dosar nr. 019809 
Cara Dmitrii Alexandrovici, a.n. 1897, originar şi fost locuitor al s. Taraclia, r-l Taraclia. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 20.11.1946 în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
A colaborat cu jandarmeria română. A denunţat activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 019820 
Chişca Semion Vasilievici, a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Onişcani, r-l Bravicea. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 10.12.1945, în baza art. art. 54 – 1”a”, 54 
– 10 pct. II al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A colaborat cu jandarmeria română. A trădat activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 020056 
 
Fricauţan Andrei Panteleimonovici, a.n. 1897, originar şi fost locuitor al s. Pîrliţa, r-l Bălţi. 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 09.04.1948, în baza art. 54 – 10, pct. II al CP al RSS 
Ucrainene, cu aplicarea art. 54 – 2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de 
libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
În mod sistematic a desfăşurat agitaţie antisovietică, a preamărit puterea armatei germane, avea o 
atitudine ostilă vizavi de cetăţenii sovietici. 
 
Dosar nr. 020066 
Gîrlea Pavel Ivanovici, a.n. 1896, originar şi fost locuitor al s. Echimăuţi, r-l Rezina, membru al 
partidului liberal. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM, din 03.07.1946 în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A trădat siguranţei române activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 020419 
Fuior Nicolai Gavrilovici, a.n. 1918, originar şi fost locuitor al s. Abaclia, r-l Romanovca, RSSM. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Căii ferate din Chişinău din 15.09.1947, în baza art. 54 – 1”a” al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate şi confiscarea averii. 
A trădat organelor de reprimare române activişti sovietici. A participat la arestarea şi maltratarea lor. 
 
Dosar nr. 020469 
Nirşa Semion Trofimovici, a.n. 1923, originar şi fost locuitor al s. Mahala, r-l Dubăsari. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM, din 13.06.1947 şi în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. 
A trădat organelor de reprimare activiști sovietici, care ulterior au fost împușcați. 
 
Dosar nr. 020685 
Sîrbu Evghenii Evstratievici, a.n. 1906, originar din or. Łódź, Polonia, fost locuitor al s. Alcedar, r-l 
Rezina, fost membru al partidului naţional român „Frontul renaşterii naţionale”. 
 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme RSSM din 26.06.1950, în baza  art. art. 54 – 3, 54 – 10, pct. I al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
Benevol s-a angajat în serviciu la autorităţile germano – române. A maltratat cetăţeni sovietici. A 
desfăşurat agitaţie antisovietică în rândurile populaţiei. Lăuda regimul de ocupaţie germano - român. 
 
Dosar nr. 020916 
Zlotea Andrei Emanuilovici, a.n. 1891, originar din s. Mereni, r-l Vadul-lui-Vodă, a domiciliat în s. 
Botnăreşti, r-l Bulboaca. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 03.03.1948, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
A colaborat cu jandarmeria română. A denunţat activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 020920 
Ceban Pavel Petrovici, a.n. 1892, originar şi fost locuitor al s. Rediu, r-l Făleşti. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM, din 18.07.1946, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A trădat jandarmeriei române activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 020946 
Moscalenco Grigorii Fomici, a.n. 1894, originar şi fost locuitor al s. Horodişte, r-l Chiperceni, culac; 
Anici Profir Stepanovici, a.n. 1894, originar şi fost locuitor al s. Horodişte, r-l Chiperceni, culac. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 29.07.1947 în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene au fost condamnați 10 ani privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în drepturi pe 
un termen de 5 ani. 
Au colaborat cu autorităţile germano – române. Au trădat activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 020948 
Saharnean Vasilii Nicolaevici, a.n. 1893, originar din s. Pogrebeni, r-l Chiperceni, jud. Orhei, membru 
al partidului liberal; 
Clopaniuc Gheorghii Fiodorovici, a.n. 1884, originar din s. Pogrebeni, r-l Chiperceni, jud. Orhei, fost 
locuitor al s. Izvoare, r-l Chiperceni; 
Ceban Ivan Fiodorovici, a.n. 1884, originar şi fost locuitor al s. Pogrebeni, r-l Chiperceni. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 23.04.1945 au fost condamnaţi: 
Saharnean V. în baza art. 54 – 1”a” CP al RSS Ucrainene la pedeapsă capitală (împușcare). 
Clopaniuc Gh. şi Ceban I. în baza art. 54 – 1”a” CP al RSS Ucrainene la 15 ani muncă silnică, cu 
interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au colaborat cu autorităţile germano – române. Au denunţat activiştii sovietici din s. Pogrebeni şi au 
participat la arestarea lor. 
 
Dosar nr. 020953 
Teodorschii Vasilii Fiodorovici, a.n. 1901, originar din s. Movila – Ruptă, jud. Botoşani (România), 
moldovean, domiciliat în or. Chişinău. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 10.09.1947, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
În luna august 1943 a fost reţinut în or. Iaşi de către Siguranţă. Fiind interogat, a recunoscut 
complicitatea sa cu serviciul de spionaj sovietic şi a trădat pe cercetașii sovietici care efectuau, cu el 
împreună, recunoaştere pe teritoriul României. Ulterior, a dat consimțământul să colaboreze cu 
organele de recunoaștere române. 
 
Dosar nr. 020986 
Coicev Constantin Evstafievici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Djoltoi, r-l Ciadîr - Linga. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 29.12.1947, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene şi cu aplicare prevederilor prevăzute de art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului 
Suprem al URSS din 26.05.1947 a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A colaborat cu jandarmeria română. A denunţat activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 020990 
Gaulica Sidor Constantinovici, a.n. 1898, originar şi fost locuitor al s. Zăluceni, r-l Vertiujeni. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 26.03.1948, în baza art. 54 – 1”a” CP al RSS 
Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. 
A colaborat cu jandarmeria română. A trădat activiştii sovietici din sat (membrii sovietului sătesc). 
 
Dosar nr. 021152 
Crilic Stepan Fiodorovici, a.n. 1889, originar şi fost locuitor al s. Mărăndeni, r-l Făleşti. 
 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM din 23.11.1948, în baza art. 54 – 3 cu aplicarea 
prevederilor art. 54 – 2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu 
interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Benevol s-a angajat în serviciu la autorităţile române la funcţia de primar şi a fost delegat al primăriei 
satului Mărădeni. A acordat ajutor la colectarea pâinii şi hainelor calde pentru armata română. A 
participat la arestarea şi perchiziționarea activiștilor sovietici. 
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Dosar nr. 021191 
Maile Iogan Gheorghievici, a.n. 1911, originar din s. Colosovo, r-l Grigoropol, a domiciliat în Curatasei, 
reg. Aktiubinsk, etnic german. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 08.04.1948 . în baza art. art. 54 – 1”a”  al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe 
termen de 5 ani. 
În anul 1941 s-a angajat în detaşamentul de reprimare german „SS”, ulterior a fost numit comandant 
al detaşamentului „SS”. A participat la arestarea şi împuşcarea activiştilor sovietici şi a cetăţenilor de 
naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 021202 
Dvoeglazov Nicolai Pavlovici, a.n. 1907, originar din or. Moscova, locuitor al or. Chişinău, rus. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Districtului militar Odessa din 15.06.1948, în baza art. 54 – 1”b” al 
CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea a 290 ruble. 
În anul 1942, aflându-se în prizonierat la nemţi, s-a angajat în serviciu „armatei ruse de eliberare” sub 
conducerea lui Vlasov. În perioada anilor 1943 – 1944 şi-a făcut studiile la şcoala propagandiştilor 
pentru a activa pe teritoriul URSS. 
 
Dosar nr. 021230 
Chistol Andrei Vasilievici, a.n. 1919, originar şi fost locuitor al s. Mingir, r-l Cărpineni. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 10.06.1949, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene cu aplicare prevederilor al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 
26.05.1947 a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. 
A denunţat la jandarmeria română activiştii sovietici. A participat la arestarea activiştilor sovietici din 
s. Mingir. 
 
Dosar nr. 021325 
Tarasov Serghei Sergheevici, tot el Grebenco Dmitrii Diomidovici, a.n. 1916, originar din s. 
Mihailovca, r-l Sărata, reg. Izmail, Ucraina, locuitor al s. Copanca, r-l Bender. 
 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM din 03.09.1948, în baza art. art. 54 – 3 şi 68„a” pct. II al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Benevol s-a angajat la serviciu la autorităţile germano – române în calitate de agronom. A luat parte 
la reţinerea paraşutiştilor sovietici şi a partizanilor. În timpul retragerii armatei române, lua de la 
ţărani vitele şi oile, şi împreună cu jandarmerii le mânau în România. 
 
Dosar nr. 021326 
Stan Efim Dmitrievici, a.n. 1905, originar şi fost locuitor al s. Elizavetovca, r-l Bălţi. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 28.07.1948, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
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În luna august 1941, a trădat organelor române pe fostul preşedinte al sovietului sătesc. 
 
Dosar nr. 021348 
Poean Mihail Chirilovici, a.n. 1922, originar şi fost locuitor al s. Malaeşti, r-l Tiraspol. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 10.01.1950, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene şi cu aplicarea prevederilor art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS 
din 27.05.1947 a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A colaborat cu autoritățile germano-române. A trădat activiștii sovietici din sat. A sustras produse 
alimentare şi haine calde de la locuitorii satului pentru armata germană. 
 
Dosar nr. 021365 
Negru Fiodor Petrovici, a.n. 1901, originar şi fost locuitor al s. Vărăncău, r-l Vertiujeni. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 16.06.1950, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
În luna iulie 1941, s-a angajat la autorităţile române în calitate de primar al s. Vărăncău. 
A participat la perchiziţii şi arestarea foştilor activişti sovietici, în privinţa cărora a făcut declaraţii de 
tradare autorităţilor române. A participat la maltratarea lor. 
 
Dosar nr. 021383 
Miricinschii Nicolai Semionovici, a.n. 1924, originar şi fost locuitor al s. Paladii, r-l Ocniţa. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 16.02.1951, în baza art. art. 54 – 1”a” şi 54 
– 10, pct. II al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A trădat Patria şi a trecut de partea inamicului. În luna martie 1944, benevol a fost încorporat în 
armata germană ca ostaş în Corpul rusesc de pază (Vlasov) şi a depus jurământ de devotament 
germanilor. 
A desfăşurat agitaţie antisovietică, lăudând armată germană şi calomniind armata sovietică. 
 
Dosar nr. 021441 
Covalischii Constantin Antonovici, a.n. 1922, originar din s. Andriaşevca Veche, r-l Tiraspol, ucrainean, 
a domiciliat în s. Osnova, r-l Berezovschii, reg. Odessa. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 11.07.1950, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
În luna martie 1942, s-a angajat benevol în serviciu la autorităţile române în calitate de poliţist, 
ulterior a fost numit ajutor de primar al satului. 
A trădat autorităţilor române cetăţeni sovietici. A participat la arestarea şi maltratarea locuitorilor 
din sat. Deposeda populaţia satului de bunuri şi produse alimentare. 
 
Dosar nr. 021650 
Păduraru Dmitrii Constantinovici, a.n. 1902, originar din s. Codonstinei, jud. Iaşi, fost locuitor al s. 
Lucaşovca, r-l Orhei, român; 
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Stici Dumitru Gheorghievici, a.n. 1905, originar şi fost locuitor al s. Lucaşovca, r-l Orhei; 
Stici Vasilii Gheorghievici, a.n. 1897, originar şi fost locuitor al s. Lucaşovca, r-l Orhei; 
Prisnei Natalia Vasilievna, a.n. 1921, originară şi fostă locuitoare a s. Lucaşovca, r-l Orhei; 
Reu Gheorghii Iacovlevici, a.n. 1898, originar şi fost locuitor al s. Lucaşovca, r-l Orhei. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM, din 12.01.1945 au fost condamnaţi: 
Păduraru D. şi Stici D., în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene ambii la pedeapsă capitală 
(împuşcare) şi confiscarea averii. 
Stici V. în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Prisnei N. şi Reu Gh. în baza art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 
la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. Au 
colaborat cu autorităţile germano-române. Au trădat activişti sovietici, paraşutişti şi partizani. 
 
Dosar nr. 021895 
Popov Nicolai Stepanovici, a.n. 1887, originar din Bulgaria, a domiciliat în s. Andreevca, r-l Rîbniţa. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 15.08.1944, în baza art. 54 – 10, pct. II al 
CP al RSS Ucrainene şi cu aplicarea prevederilor art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al 
URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. 
Benevol s-a angajat în serviciu la autorităţile germano-române în calitate de şef al poliţiei. A trădat 
activişti sovietici. A sustras bunurile de la populaţia locală. 
 
Dosar nr. 021939 
Busuioc Gheorghii Mihailovici, a.n. 1899, originar şi fost locuitor al s. Cenac, r-l Cimişlia. 
 
Prin sentinţa Judecătoriei Supreme a RSSM din 20.04.1951, în baza art. art. 54 – 10, alin. 2 şi 54 - 3 al 
CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A colaborat cu jandarmeria română. A fost numit primar în sat. Colecta produse alimentare şi haine 
calde de la populaţia pentru trupele germane. A desfăşurat agitaţie antisovietică. 
 
Dosar nr. 021954 
Bragari Vasilii Mihailovici, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al s. Colibaş, r-l Vulcăneşti, membru al 
partidului „Garda de Fier”. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 30.03.1951, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani. 
În luna martie 1942, s-a angajat benevol în serviciu la autorităţile române în calitate de poliţist, 
ulterior a fost numit ajutor de primar al satului. 
A colaborat cu jandarmeria română. A denunţat activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 022130 
Axentii Piotr Samsonovici, a.n. 1908, originar şi fost locuitor al s. Coiuceni, r-l Sculeni, cuzist. 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 17.02.1945, în baza art. art. 54 – 1”a” al 
CP al RSS Ucrainene şi cu aplicarea prevederilor art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al 
URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. 
Benevol s-a angajat în serviciu la jandarmeria română în calitate de gardist. A trădat activişti sovietici. 
A jefuit populaţia locală. 
 
Dosar nr. 022188 
Trocin Piotr Trofimovici, a.n. 1921, originar şi fost locuitor al or. Făleşti; 
Duman Grigorii Ivanovici, a.n. 1885, originar şi fost locuitor al or. Făleşti. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 24.12.1944 au fost condamnaţi: 
Trocin P. în baza art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la 20 ani 
muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Duman G. în baza art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Au trădat organelor de represalii române activişti sovietici şi cetăţenii care aveau o atitudine ostilă 
vizavi de autorităţile române. 
Dosar nr. 022258 
 
Brînza Zinovie Andreevici, a.n. 1921, originar şi fost locuitor al s. Trebujeni, r-l Susleni. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 19.04.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene, aplicând sancţiunea prevăzută de art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al 
URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la la 20 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
În anul 1944 a denunţat la comenduirea germană pe doi cercetaşii sovietici. De asemenea a denunţat 
şi o familie din sat, care ulterior au fost arestaţi pentru legătură cu cercetaşii sovietici. A participat la 
arestarea şi maltratarea acestora. 
 
Dosar nr. 022265 
Ghebe Roman Parfirovici, a.n. 1916, originar şi fost locuitor al s. Rotunda, r-l Briceni. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 12.02.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la pedeapsă capitală, prin împuşcarea. 
Colegiul militar al Judecătoriei Supreme al URSS prin decizia din 24.03.1945 a modificat sentinţa la 20 
ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
A activat ca poliţist în s. Pavlovca, r-l Barsec, reg. Viniţa, Ucraina. A maltratat cetăţenii sovietici, în 
special pe evrei. 
 
Dosar nr. 022266 
Cadobniuc Ivan Gheorghievici, a.n. 1912, originar şi fost locuitor al s. Cugoi, r-l Chişcăreni, jud. Bălţi. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 07.12.1944, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la pedeapsă capitală, prin împuşcare. 
Colegiul militar al Judecătoriei Supreme al URSS prin decizia din 14.02.1945 a modificat sentinţa la 20 
ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani. 
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A colaborat cu autorităţile germano - române. A transmis informaţii cu caracter de spionaj, referitor 
la dislocarea unităţilor armatei roşii, la numărul lor, precum şi tipul de armament folosit. 
 
Dosar nr. 022303 
Naclacevschii Vladimir Ivanovici, a.n. 1927, originar şi fost locuitor al or. Bălţi, moldovean. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 28.08.1951, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Prin decizia Tribunalului militar al Districtului militar Odessa din 16.11.1954 sentinţa a fost micşorată 
până la 10 ani privaţiune de libertate, în rest sentinţa a fost menţinută fără modificări. 
În timpul celui de-al 2-lea război mondial benevol s-a angajat în aşa numitul „Corpul rus de pază” şi 
trimis în Iugoslavia, unde a participat la lupte cu partizanii iugoslavi. Ulterior, a continuat să satisfacă 
serviciul militar în diferite unităţi militare germane până la capitularea Germaniei. 
 
Dosar nr. 022427 
Cerednicenco Grigorii Ivanovici, a.n. 1900, originar şi fost locuitor al s. Hagimus, r-l Bender, rus. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 07.08.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
S-a angajat benevol în serviciu la autorităţile germano – române în calitate de împuternicit agrigol al 
primăriei în s. Mereneşti. 
A fost membru al Comisiei pentru identificarea activiştilor sovietici şi interdicţiei a drepturilor. A 
colectat de la populația satului produse alimentare şi impozite băneşti pentru autorităţile româno-
germane. 
 
Dosar nr. 022435 
Voronovschii Vasilii Alexandrovici, a.n. 1901, originar şi fost locuitor al or. Chişinău. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 14.10.1945, în baza art. 2 al Decretului 
Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu 
interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A activat în calitate de poliţist la autorităţile germano - române. A arestat cetăţeni sovietici. Din luna 
noiembrie 1943 a fost numit şef de gospodărie în lagărul – firmă „Basarabia” din s. Marinovca, 
Ucraina. A maltratat cetăţenii sovietici, în special de naţionalitate evreiască. 
 
Dosar nr. 022485 
Molceanovschii Sidor Zaharovici, a.n. 1910, originar şi fost locuitor al s. Ţepilova, jud. Soroca. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 25.09.1945, în baza art. art. 54 – 1”a” al 
CP al RSS Ucrainene şi cu aplicarea prevederilor art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al 
URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe un termen 
de 5 ani şi confiscarea averii. 
A colaborat cu jandarmeria română. A trădat activiştii sovietici, care ulterior au fost împuşcaţi. 
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Dosar nr. 022539 
Marin Vladimir Vasilievici, a.n. 1926, originar şi fost locuitor al or. Bălţi, rus. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 15.08.1951, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii şi retragerea medaliei „30 ani ai Armatei şi flotei sovietice”. 
Prin decizia Tribunalului militar al Districtului militar Odessa din 16.11.1954 sentinţa a fost micşorată 
până la 5 ani privaţiune de libertate. 
În anul 1944 benevol s-a înrolat ca soldat în armata germană, în aşa numitul „Corpul rus de pază”. 
În luna martie a depus jurământul şi a fost transferat în Iugoslavia, unde a luat parte la paza 
fortificaţilor germane şi la acţiuni de recunoaştere contra partizanilor iugoslavi. 
 
Dosar nr. 022580 
Achilin Nestor Dmitrievici, a.n. 1907, originar şi fost locuitor al s. Cotiujeni, r-l Lipcani, membru al 
partidului cuzist. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD al RSSM din 24.01.1946, în baza art. 54 – 1”a” al CP 
al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate cu confiscarea averii. 
A fost gardist la jandarmeria română. Membru activ al partidului cuzist. A trădat activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 022610 
Dereneanco Semion Filimonovici, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al s. Beloci, r-l Rîbniţa, ucrainean. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 03.12.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene cu aplicarea prevederilor prevăzute de art. 2 al Decretului Prezidiului Sovietului 
Suprem al URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la 20 ani muncă silnică, cu interdicţii în drepturi pe 
un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Prin decizia Tribunalului militar al Districtului militar Odessa din 07.06.1955 sentinţa a fost micşorată 
până la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 2 ani. 
S-a angajat în serviciu la autorităţile germano – române în calitate de poliţist. A arestat şi a maltratat 
activişti sovietici. În luna iulie 1943, din propria inițiativă a reţinut în pădurea de lângă s. Beloci, pe un 
cetăţean evreu, pe care l-a dus la jandarmerie şi a cărui soartă de mai departe nu este cunoscută. 
A participat la perchiziţiile efectuate la cetăţenii sovietici, la colectarea produselor agricole, precum şi 
la evacuarea populaţiei din propriile case. 
 
Dosar nr. 022744 
Roşcovan Ivan Semionovici, a.n. 1891, originar şi fost locuitor al s. Caracui, r-l Cotovsc; 
Iepurean Ivan Fiodorovici, a.n. 1901, originar şi fost locuitor al s. Caracui, r-l Cotovsc. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM, din 27.05.1946, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene au fost condamnaţi 10 ani privaţiune de libertate fiecare, cu interdicţii în drepturi pe 
un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
În perioada luna iunie 1941 – august 1944, au fost poliţişti în s. Caracui. Au participat la arestarea 
activiştilor sovietici. Trimiteau, în mod forţat, populaţia la diferite lucrări, participau la reţinerea 
partizanilor sovietici şi a dezertirilor din armata română. 
 
Dosar nr. 022778 
Moşneaga Maxim Vasilievici, a.n. 1924, originar din s. Culina – Veche, r-l Cotovsc, reg. Odesa, a 
domiciliat în s. Scăeni, r-l Tîrnovo (azi în raionul Dondușeni). 
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Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM, din 27.07.1946, în baza art. art. 54 – 1”a” şi 
206 - 17 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în 
drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A trădat autorităţilor române activişti sovietici şi cetăţeni de naţionalitate evreiască. A participat la 
jefuirea evreilor din s. Gherşovca. 
 
Dosar nr. 022942 
Ţaran Afanasii Iacovlevici, a.n. 1905, originar şi fost locuitor al s. Mocroe, r-l Rîbniţa. 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI al RSSM din 17.05.1947, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A participat activ la arestarea şi împuşcarea cetăţenilor de origine evreiacă. A trădat activişti sovietici 
şi comsomolişti. 
 
Dosar nr. 022952 
Bogacenco Semion Antonovici, a.n. 1914, originar şi fost locuitor al or. Grigoriopol, ucrainean. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MAI RSSM din 30.08.1946, în baza art. art. 54 – 10 şi 54 - 
3 al CP al RSS Ucrainene cu aplicarea prevederilor prevăzute de art. 54 – 2 al CP al RSS Ucrainene a 
fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi 
confiscarea averii. 
Prin decizia Tribunalului militar al Districtului militar Odessa din 30.03.1956 sentinţa a fost micşorată 
până la 7 ani privaţiune de libertate, fără interdicţii în drepturi. 
În anul 1943 s-a angajat în serviciu la autorităţile române în calitate de şef al fermei de vite. Era 
brutal cu lucrătorii fermei, îi maltrata pentru neexecutarea dispoziţiilor sale. 
 
Dosar nr. 022965 
Bruma Valentina Mihailovna, a.n. 1903, originară şi fostă locuitoare al s. Trifăuţi, r-l Soroca. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 08.08.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnată la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Prin decizia Tribunalului militar al Districtului militar Odessa din 05.07.1955 sentinţa a fost micşorată 
până la 5 ani privaţiune de libertate, fără interdicţii în drepturi. 
A denunţat la jandarmeria română pe activiştii sovietici din s. Trifăuţi. 
 
Dosar nr. 022971 
Jigariu Ivan Vasilievici, a.n. 1888, originar şi fost locuitor al s. Haragâș, r-l Baimaclia (azi raionul 
Cantemir). 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 19.12.1945, în baza art. 54 – 1”a” al CP al 
RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Prin decizia Tribunalului militar al Districtului militar Odessa din 03.06.1955 sentinţa a fost micşorată 
până la 5 ani privaţiune de libertate, fără interdicţii în drepturi. 
A fost numit de către autorităţile germano-române delegat la primăria din sat. A denunţat activişti 
sovietici. 
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Dosar nr. 023010 
Dropet Mihail Egorovici, a.n. 1896, originar al jud. Liublin (Polonia), fost locuitor al s. Chetriş, r-l 
Bolotina. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor NKVD RSSM din 26.12.1944, în baza art. 2 al Decretului 
Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 a fost condamnat la 15 ani muncă silnică, cu 
interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Prin decizia Tribunalului militar al Districtului militar Odessa din 15.02.1955 sentinţa a fost micşorată 
până la 10 ani privaţiune de libertate, fără interdicţii în drepturi. 
În anul 1942, în cadrul procesului de la tribunalul român, pornit împotriva sa, ca fost secretar al 
sovietului sătesc şi activistului sătesc Condru, el l-a denunţat pe Condru, afirmând că acesta a fost 
agent secret al trupelor de grăniceri şi a trădat organelor NKVD 13 persoane de origine română. În 
urmă acestui act de trădare, Condru a fost condamnat de către tribunalul român la 25 ani muncă 
silnică. 
 
Dosar nr. 023017 
Garştea Ivan Gheorghievici, a.n. 1925, originar şi fost locuitor al s. Hulboaca, r-l Orhei. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MGB RSSM din 21.01.1952, în baza art. art. 54 – 1”a”, 20 – 
54 - 8, 54 – 10, pct. I şi 138, pct. I al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de 
libertate, cu interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Prin decizia Tribunalului militar al Districtului militar Odessa din 07.08.1956 sentinţa a fost micşorată 
până la 10 ani privaţiune de libertate, fără interdicţii în drepturi. 
În anul 1943 benevol s-a înrolat în armata germană, în aşa numitul „Corpul rus de pază” (armata lui 
Vlasov) care avea menirea de a lupta împotriva armatei sovietice şi mişcării de partizani. A desfăşurat 
agitaţie antisovietică. În luna noiembrie 1943, din motive de răzbunare, l-a omorât pe consăteanul 
său. A colaborat cu autorităţile de româno-germane. 
 
Dosar nr. 023027 
Braga Nicolai Nazarovici, a.n. 1902, originar şi fost locuitor al s. Mateuţi, r-l Rezina. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MGB al RSSM din 29.02.1952, în baza art. art. 54 – 1”a” şi 
54 – 10, alin. 2 al CP al RSS Moldovieneşti a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu 
interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
În perioada 1941 – 1944 a colaborat cu jandarmeria română. A denunţat activişti sovietici. 
 
Dosar nr. 023203 
Ciumac Dementii Gheorghievici, a.n. 1908, originar şi fost locuitor al s. Tocuz, r-l Căinari. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al trupelor MGB RSSM din 11.03.1953, în baza art. art. 54 – 1”a”, 16 – 
54- 8 şi 54 – 10 alin. 2 al CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu 
interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
A colaborat cu organele de reprimare române. A denunţat activiştii sovietici din s. Tocuz. A participat 
la maltratarea lor. 
 
Dosar nr. 023259 (volumul 1) 
Macalici Grigorii Isidorovici, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al s. Slobozia, r-l Slobozia. 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



192 
 

 
Prin sentinţa Colegiului penal al Judecătoriei Supreme a RSSM din 24.07.1953, în baza art. 54 – 3 al 
CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
În baza deciziei a Prezidiului Judecătoriei Supreme al RSSM din 21.10.1954 a fost modificată sentinţa 
la 6 ani privaţiune de libertate. 
În vara anului 1943, s-a angajat benevol în serviciul la autorităţile române în calitate de poliţist. 
Exercitându-şi obligaţiile de serviciu, Magalici a susţinut activ autorităţile române la consolidarea 
noului regim. Trimitea populaţia la construcţia șoselelor, la transportarea pâinii pentru trupele 
române, a participat la arestarea cetăţenilor sovietici. 
 
Dosar nr. 023259 (volumul 2) 
Macalici Grigorii Isidorovici, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al s. Slobozia, r-l Slobozia. 
 
Prin sentinţa Colegiului penal al Judecătoriei Supreme a RSSM din 24.07.1953, în baza art. 54 – 3 al 
CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 10 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
În baza deciziei a Prezidiului Judecătoriei Supreme al RSSM din 21.10.1954 a fost modificată sentinţa 
la 6 ani privaţiune de libertate. 
În vara anului 1943, s-a angajat benevol în serviciul la autorităţile române în calitate de poliţist. 
Exercitându-şi obligaţiile de serviciu, Magalici a susţinut activ autorităţile române la consolidarea 
noului regim. Trimitea populaţia la construcţia șoselelor, la transportarea pâinii pentru trupele 
române, a participat la arestarea cetăţenilor sovietici. 
 
Dosar nr. 023268 
Zincenco Alexei Afanasievici, a.n. 1922, originar din s. Katerinopoli, r-l Katerinopolisk, ucrainean, fost 
locuitor al s. Chirsova, r-l Comrat. 
 
Prin sentinţa Tribunalului militar al Districtului militar Odessa din 31.03.1953, în baza art. 54 – 1”b” al 
CP al RSS Ucrainene a fost condamnat la 25 ani privaţiune de libertate, cu interdicţii în drepturi pe un 
termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
În anul 1942, aflându-se pe front în calitate de comandant de campanie, a nimerit în încercuire, s-a 
predat nemţilor, fiind interogat, a comunicat comandamentului german datele pe care le cunoştea 
despre unitatea sa şi care constituia un secret militar. În luna iunie 1942, aflându-se în lagărul pentru 
prizonieri, şi-a trădat patria şi s-a angajat benevol în batalionul de est al armatei germane. Ulterior, a 
participat la construcţia fortificaţiilor militare nemțești pe teritoriul regiunii Orlov, fapt pentru care a 
fost decorat de comandamentul german cu o medalie. 
În perioada iunie 1943 – februarie 1944, făcând serviciul în „Armata rusă de eliberare” (a generalului 
Vlasov), i-a instruit pe ostaşi în domeniu artei militare. Ulterior, a studiat la şcoala de agenţi – 
propogandişti, după absolvire a desfăşurat agitaţie antisovietică în rândurile prizonierilor sovietici. 
 
Dosar nr. 23315 
Tolmacinschii Pavel Ivanovici, a.n. 1885, originar şi fost locuitor al s. Dubovo, r-l Dubăsari; 
Popova Aculina Leontievna, a.n. 1906, originară din s. Pohrebea, r-l Dubăsari, a domiciliat în or. 
Dubăsari; 
Cadriţchii Efim Filipovici, a.n. 1913, originar şi fost locuitor al or. Dubăsari; 
Emalieant Gheorghii Artiomovici, a.n. 1899, originar din or. Grigoropol, a domiciliat în or. Dubăsari. 
Prin sentința Tribunalului militar al Districtului militar Chișinău din 10.11.1945 au fost condamnați: 
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Tolmacinschii P. în baza art. art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene la pedeapsa capitală şi confiscarea 
averii. 
Popova A. în baza art. art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene la 10 ani privaţiune de libertate, cu 
interdicţii în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Cadriţchii E. în baza art. art. 54 – 1”a” al CP al RSS Ucrainene şi cu aplicarea prevederilor art. 2 al 
Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la 20 ani muncă silnică, cu interdicţii 
în drepturi pe un termen de 5 ani şi confiscarea averii. 
Emalieant Gh. în baza art. 1 al Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS din 19.04.1943 la 
pedeapsa capitală (prin împuşcare) şi confiscarea averii. 
Au participat la escortarea şi exterminarea în masă a cetățenilor de naționalitate evreiască. Au însuşit 
bunurile acestora. 
 
File no. 1384 
Ungureanu Vasilii Pavlovich, born 1901, village Grimăncăuţi, district Briceni. 
Sentenced to execution and confiscation of property on 06.04.1945 by the Military Tribunal of the 
NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code of Ukrainian SSR. The sentence was latter 
commuted to 20 years hard labour.  
In July 1941, he participated in execution of Jews.  
 
File no. 1438 
Lacovei Ivan Gherghievich, born 1884, village Iordaneşti, Cernăuţi region, former inhabitant of village 
Cepeleuţi, district Briceni. 
Sentenced on to 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, without the confiscation of 
property on 27.03.1947 by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of Presidium of Supreme Soviet of USSR 
from 19.04.1943.  
He denounced Jews who were executed by the German-Romanian authorities. He helped also 
identify Soviet activists and denounce them to the Romanian police.  
 
File no. 3083 
Chitic Mihail Chirilovici, born 1911,  village Ţîgăneşti, district Bravicea; 
David Ivan Stepanovici, born 1913, originar din village Cobîlca, locuitor village Lupa - Rece, district 
Bravicea; 
Gorpatîi Mihail Semionovici, born 1912,  village Ţîgăneşti, district Bravicea. 
The following persons were sentenced by the Military Tribunal of MVD of MSSR on 26.05.1947: 
Chitic M. according to article 2 of the Decree of Presidium of Supreme Soviet of USSR from 
19.04.1943. to capital punishment and confiscation of property; 
David I. according to article 2 of the Decree of Presidium of Supreme Soviet of USSR from 19.04.1943 
to 20 years hard labour, and loss of civil rights for 5 years, and confiscation of property; 
Gorpatîi M. according to article 2 of the Decree of Presidium of Supreme Soviet of USSR from 
19.04.1943 to 15 years hard labour, and loss of civil rights for 5 years. 
In July 1941, on personal innitiative, the above mentioned escorted Jews to the execution site and 
participated in their execution. They were praised for their actions by the chief of the local Romanian  
police. 
 
File no. 5106 
Cernovschii Harlampii Ivanovici, born 1892,  village Ţipliţeşti, district Bălţi. 
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Sentenced to 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, and confiscation of property on 
23.05.1945 by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of Presidium of Supreme Soviet of USSR from 
19.04.1943.  
He arrested a Jewish teenager of 13 years and handed him over to Romanian police who killed him 
afterwards.  
 
File no. 5673 
Antones Mihail Ivanovici, born 1914,  village Edineţi, district Bălţi. 
Sentenced to capital punishment by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 
1”a” of the Penal Code of Ukrainian SSR 22.08.1946. 
He participated in the arrest and execution by shooting of Jews.  
 
File no. 5711 
Chistruga Vasilii Petrovici, born 1920,  village Cepeleuţi, district Ocniţa. 
Sentenced on 15.02.1949 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, without 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR.  
He participated in violences against the Jews of village Cepeleuţi. 
 
File no. 14284 
Garanovschii Mihail Vasilievici, born 1906, village Taraclia, district Taraclia. 
Sentenced to 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, and confiscation of property on 
16.03.1945 by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of Presidium of Supreme Soviet of USSR from 
19.04.1943.  
Arrested Soviet activists and used physical violence against local population. 
 
File no. 016875 
Melinic Mihail Alexandrovici, born 1901, village Bologani, district Orhei; 
Boldişor Semion Fiodorovici, born 1892, village Bologani, district Orhei; 
Josan Gavril Vasilievici, born 1900, village Susleni, disctrict Susleni, resident of Bologani, disctrict 
Orhei. 
All sentenced on 29.10.1945 to 10 years hard labour each and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists to the Romanian Gendarmerie. 
 
File no. 016892 
Gorgos Chiril Trifanovici, born 1901,  village Susleni, district Susleni. 
Sentenced to 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, and confiscation of property on 
28.02.1945 by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of Presidium of Supreme Soviet of USSR from 
19.04.1943.  
He denounced Soviet activists to the local cheif of Romanian Gendarmerie and participated in the 
apprehension of partisans.  
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File no. 017008 
Dimitriev Iliiea Trofimovici, born 1899,  village Lunga, district Dubăsari. 
Sentenced on 29.05.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, without 
confiscation of property  
He collaborated with Romanian repressive institutions and denounced Soviet activists to the 
Romanian Gendarmerie.  
 
File no. 017102 
Morar Stepan Andreevici, born 1896,  Chişinău; 
Zaporojan Trofim Ivanovici, born 1892,  Chişinău; 
Soldanenco Piotr Casieanovici, born 1886, Chişinău. 
 
Sentenced on 14.08.1945 by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR: 
Morar S. A. to 10 years in prison and loss of civil rights for 5 year, with confiscation of property; 
Zaporojan T. and Soldanenco P. each to 8 years in prison and loss of civil rights for 5 year, with 
confiscation of property; 
They denounced Soviet activists that were executed afterwards by Romanian repressive organs. 
 
File no. 017109 
Ceşco Manoil Vasilievici, born 1890,  village Zberoaia, district Nisporeni; 
Pîsa Gheorghii Vasilievici, born 1890,  village Zberoaia, district Nisporeni. 
Sentenced on 17.05.1945 each to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists to the Romanian Gendarmerie. 
 
File no. 017116 
Scutari Calistrat Efimovici, born 1892,  village Pîrjata, district Rîşcani; 
Gabuja Vasilii Ivanovici, born 1903,  village Pîrjata, district Rîşcani; 
Scutari Afanasii Ivanovici, born 1903,  village Pîrjata, district Rîşcani; 
Cebotari Ignat Gheorghievici, born 1888,  village Pîrjata, district Rîşcani; 
Vroncean Stepan Fomovici, born 1892,  village Pîrjata, district Rîşcani; 
Gabuja Ivan Procopovici, born 1879,  village Pîrjata, district Rîşcani. 
Sentenced by the Military Tribunal of NKVD of MSSR on 11.12.1944: 
Scutari C., Gabuja V. on the basis of art. 54 – 1”a” of the Penal Code of Ukrainian SSR to 10 years in 
prison each, loss of civil rights for 5 years and confiscation of property; 
Scutari A., Cebotari I. on the basis of art. 54 – 1”a” of the Penal Code of Ukrainian SSR to 7 years in 
prison each, loss of civil rights for 5 years and confiscation of property; 
Vroncean S.F., Gabuja I. P. on the basis of art. 54 – 1”a” of the Penal Code of Ukrainian SSR to 7 years 
in prison each, loss of civil rights for 5 years and confiscation of property; 
All defendants collaborated with Romanian and German authorities and denounced Soviet activists. 
 
File no. 017171 
Scurtu Foma Fiodorovici, born 1892,  village Sărata, district Făleşti, ex member of the Iron Guard; 
Cernogal Nichifor Ivanovici, born 1896,  village Sărata, district Făleşti, ex member of the Iron Guard. 
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Sentenced on 21.06.1945 each to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR. 
Collaborated with Romanian and German authorities and denounced Soviet activists. 
 
File no. 017197 
Vrancean Ivan Vasilievici, born 1910,  village Albineţ, district Făleşti, ex member of cuzist party 
(National-Christian Party). 
  
Sentenced on 24.04.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, without 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR. 
Collaborated with the Romanian Gendarmierie and denounced Soviet activists to Romanian 
repressive organs.  
 
File no. 017317 
Casapov Iacob Vasilievici, born 1896,  village Cairaclia, district Tairaclia. 
Sentenced to 20 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, and confiscation of property on 
09.02.1945 by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of Presidium of Supreme Soviet of USSR from 
19.04.1943.  
Collaborated with Romanian and German authorities and participated in arresting; used  physical 
violence against Soviet activists.  
 
File no. 17422 
Cornea Ivan Vasilievici, born 1888, village Leuşeni, district Bujor; 
Dinte Vasilii Nichitovici, born 1899,  village Leuşeni, district Bujor; 
Cazan Mihail Ivanovici, born 1904,  village Leuşeni, district Bujor; 
Godînac Constantin Mihailovici, born 1901, born in Romanian, ex-inhabitant of village Leuşeni, 
district Bujor. 
All sentenced on 10.05.1945 to 10 years hard labour each and loss of civil rights for 5 years, without 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR. 
Denounced Soviet activists to the Romanian authorities. 
 
File no. 017430 
Muzîca Pavel Iosifovici, born 1918, village Caitanovca disctrict  Drochia, county Soroca. 
Sentenced on 1 - 2.03.1945 to 7 years hard labour and loss of civil rights for 3 years, without 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 3 and 
54-2 of the Penal Code of Ukrainian SSR. 
Collaborated with the local chief of the Romanian Gendarmerie, denouncing Soviet activists. 
 
File no. 017431         
Barbescu Stepan Vasilievici, born 1909, village Todoreşti, district Bălţi. 
Sentenced on 09.04.1945 to 20 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, without 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” and 
54-10-I of the Penal Code of Ukrainian SSR. 
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Collaborated with the local Romanian Gendarmerie, denouncing Soviet activists that were sentenced 
afterwards. 
 
File no. 017494 
Pînzari Grigorii Stepanovici, born 1895,  village Şoldăneşti, district Rezina. 
Sentenced on 23.06.1950 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, without 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR. 
Collaborated with the local chief of the Romanian Gendarmerie, denouncing Soviet activists, 
parachutists and partisans. Was appointed as village mayor in three villages. 
  
File no. 017626 
Monastîrschii Andrei Clementievici, born 1906, village Marandeni, Bălţi county, ex-resident of Bălţi. 
Sentenced on 17.12.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, without 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR. 
Accepted voluntarily to collaborate with the Romanian authorities. Denounced Soviet activists.  
 
File no. 017693 
Tompei Vasilii Constantinovici, born 1912,  village Celaciovca, district Făleşti, ex member of the 
cuzinst party. 
Sentenced by the Supreme Court of MSSR on 02.02.1946 to 10 years in prison, loss of civil rights for 5 
years and confiscation of property according to article 54 – 2 of the Penal Code of Ukrainian SSR. 
Charged with the fact he was instructor in the Romanian army and used violence against the soldiers.  
 
 File no. 017754  
Nogacevschii Ivan Vavilovici, born 1899, village Corjova, distrcit Vadul – lui – Vodă, resident of 
Mereni, distrcit Vadul – lui – Vodă. 
Sentenced on 15.03.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, without 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” and 
54-10-II of the Penal Code of Ukrainian SSR. 
Denounced the local Soviet activists to the Romanian authorities. 
 
File no. 017768 
Pînzari Iosif Filipovici, born 1900,  village Dercău, district Zguriţa. 
Sentenced on 11.12.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR. 
Helped the Romanian and German authorities to identufy Jews, participated in their arrest and 
applied physical violence against them.  
 
File no. 017810 
Balan Filip Ivanovici, born 1888,  village Marcauţi, district Briceni; 
Chistol Ivan Grigorievici, born 1883,  village Marcauţi, district Briceni. 
Both sentenced on 20.08.1946 to 10 years hard labour each and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Collaborated with Romanian and German authorities and denounced Soviet activists. 
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File no. 017959 
Muntean Ion Xenofontovici, born 1905,  village Sămăşcani, district Răspopeni. 
Sentenced on 22.05.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
 
Collaborated with Romanian and German authorities. Participated with the chief of the local 
Romanian Gendarmerie in the arrest of Jews and their shootings. 
 
File no. 018012 
Molla Nicolai Ivanovici, born 1884,  village Beş - Ghioz, district Ciadîr – Lunga; 
Carastoianov Ivan Stepanovici, born 1897,  village Beş - Ghioz, district Ciadîr – Lunga. 
 
Sentenced on 26.03.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Participated in anti-Soviet activities and denounced Soviet activists to Romanian authorities.  
 
File no. 018078 
Vrabii Ivan Vasilievici, born 1902,  village Vîsokoe, district Zguriţa. 
Sentenced on 07.01.1945 to death penalty by shooting, with confiscation of property by the Military 
Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Denounced Jews to Romanian and German authorities. 
 
File no. 018105 (volume 1) 
Vinari Agafia Vasilievna, born 1887, village Schinoasa, Chişinău County; 
Tolstaia Ana Mihailovna, born 1924, village Schinoasa, Chişinău County; 
 
Sentenced on 21.12.1944 by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR: 
Vinari A., Surdu F., Tolstaia Al. şi Caradja N. to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, 
with confiscation of property. 
Tolstaia Ana şi Buga A. to 8 years hard labour and loss of civil rights for 3 years, with confiscation of 
property. 
Denounced Soviet activists to Romanian authorities. 
 
File no. 018105 (volume 2) 
Vinari Agafia Vasilievna, born 1887, village Schinoasa, Chişinău County; 
Tolstaia Ana Mihailovna, born 1924, village Schinoasa, Chişinău County; 
 
Sentenced on 21.12.1944 by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR: 
Vinari A., Surdu F., Tolstaia Al. şi Caradja N. to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, 
with confiscation of property. 
Tolstaia Ana şi Buga A. to 8 years hard labour and loss of civil rights for 3 years, with confiscation of 
property. 
Denounced Soviet activists to Romanian authorities. 
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File no. 018122 
Panaitov Fiodor Mihailovici, born 1893, Comrat. 
 
Sentenced on 11.08.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with Romanian and German authorities, denounced Soviet activists and participated in 
their arrest.  
 
File no. 018131 
Nicolaev Constantin Petrovici, born 1888, village Troiţkoe, district Ivanovo, county Izmail, former 
resident of village Aluat, district Taraclia. 
 
Sentenced on 07.04.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists. 
 
File no. 018226 
Celac Vasilii Dmitrievici, born 1891,  village Carit - Lunga, district Ciadîr - Lunga. 
 
Sentenced on 26.03.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR. 
Denounced Soviet activists arrested by the Romanian Gendarmerie.  
 
File no. 018262 
Holupa Mihail Fiodorovici, born 1892,  village Corjevo, district Dubăsari. 
 
Sentenced on 03.08.1944 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Helped the Romanian authorities to catch Soviet parachutists and partisans. 
 
File no. 018274 
Costenco Piotr Ivanovici, born 1887, village Chioselia - Mare, district Congaz, former resident of 
village Alexeevca, district Congaz; 
Nicolaeva Elena Mihailovna, born 1884, originară din village Divizia, region Izmail, former resident of 
village Alexeevca, district Congaz. 
 
Sentenced on 20.02.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists. 
 
File no. 018316 
Bigovschii Ivan Gheorghievici, born 1908,  village Goleşti, district Străşeni. 
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Sentenced on 06.04.1945 10 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists. 
 
File no. 018329 
Galan Afanasii Luchianovici, born 1880,  village Paic, district Cahul. 
 
Sentenced on 25.08.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced to the Romanian Gendarmerie the Soviet activists from the village Paic. 
 
File no. 018419 
Mitrica Carp Profirievici, born 1896,  village Temeleuţi, district Vertiujeni. 
 
Sentenced on 18.10.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Was a member of the Romanian commission charged with the identitifcation of the Soviet activists.  
 
File no. 018423 
Andrieş Ivan Ivanovici, born 1888,  village Nabadovo, district Vertiujeni. 
Sentenced on 12.07.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
 Collaborated with the chief of the local Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists.  
 
File no. 018460 
Popa Fiodor Vasilievici, born 1881,  village Cotiujeni – Mari, district Cotiujeni, membru al partidului 
liberal. 
Sentenced on 20.08.1945 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the chief of the local Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists.  
 
File no. 018481 
Copacinschii Ivan Stepanovici, born 1891, originar din village Moara de Piatră, jud. Bălţi, domiciliat în 
village Asnoşenii Noi, jud. Bălţi. 
 
Sentenced on 27.03.1945 to 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of USSR from 19.04.1943.  
Participated in the denunciation and arrest of Soviet activists. 
 
File no. 018503 
Vintilo Ivan Dmitrievici, born 1900,  village Carpineni, district Bujoreni. 
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Sentenced on 10.05.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced the local mayor of Gălești to Romanian police.  
 
File no. 018511 
Adajio Harlampii Gavrilovici, born 1896,  village Fundarii Vechi, district Glodeni. 
 
Sentenced on 11.12.1944 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced 12 Soviet activists to the Romanian Gendarmerie. 
 
File no. 018571 
Bancov Constantin Nicolaevici, born 1912, village Chiriutnea, district Ciadîr – Lunga, a former resident 
of village Maximeni, district Cimişlia. 
 
Sentenced on 11.12.1944 to 5 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced local Soviet activists to the Romanian Gendarmerie. 
 
File no. 018594 
Bidiuc Stepan Nichitovici, born 1871, county Hotin, a resident of village Alexeevca, district Bratuşeni. 
 
Sentenced on 11.04.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced 16 Soviet activists to the Romanian Gendarmerie. 
 
File no. 018614 
Mandaji Ivan Alexandrovici, born 1883,  village Cazaclia, district Taraclia; 
Stomat Alexei Alexeevici, born 1908,  village Cazaclia, district Taraclia; 
Buiclî Filip Gheorghievici, born 1895,  village Cazaclia, district Taraclia. 
 
All sentenced on 15.02.1949 to 10 years hard labour each and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists to the Romanian Gendarmerie. 
 
File no. 018877 
Turlacov Ivan Gavrilovici, born 1914, village Victorovca, district Baimaclia. 
Sentenced on 28.11.1944 to 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and the Decree of the Supreme Soviet of the USSR from 19.04.1943  
Participated in the denunciation and arrest Soviet activists. 
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File no. 019025 
Climenco Semion Fiodorovici, born 1906, village Baitanî, region Odesa, former resident of Rîbniţa. 
Sentenced on 05.06.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Policemen, participated in the denunciation and arrest Soviet activists. 
 
File no. 019171 
Miron Chirica Luchianovici, born 1897,  Ciadîr - Lunga. 
Sentenced on 11.06.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists.  
 
 File no. 019203 
Vlasenco Carp Andreevici, born 1910, village Vladimirovca, disctrict Tiraspol. 
 
Sentenced on 07.12.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 3 of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Used violence against the local population.  
 
File no. 019222 
Noval Illarion Gheorghievici, born 1897,  village Nemerovca, district Vertiujeni. 
 
Sentenced on 12.06.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced Jews to the Romanian authorities, participated in their arrest and seized their property.  
 
File no. 019229 
Ceban Ivan Calistratovici, born 1920,  village Speia, district Bulboaca. 
 
Sentenced on 14.00.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists. 
 
File no. 019231 
Stepanov Stepan Vladimirovici, born 1903,  village Nezavertailovca, district Slobozia. 
 
Sentenced on 28.05.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists and participated in their arrest.  
 
File no. 019354 
Jacot Ivan Leontievici, born 1897,  village Badica Russcaia, district Cahul. 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



203 
 

 
Sentenced on 12.07.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet citizens to the Romanian Gendarmerie, many of them sentenced to various 
punishments.  
  
File no. 019385 
Cortinescu Maria Ivanovna, born 1900, village Leuşeni, district Teleneşti, resident of village Prepeliţa, 
district Sîngerei. 
Sentenced on 25.06.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists to the Romanian Gendarmerie. 
  
File no. 019408 
Zinoviev Elizar Semionovici, born 1901,  Edineţi city, district Edineţi, member of the Cuzist party. 
Sentenced on 22.07.1946 to 20 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR from 19.04.1943.  
Has been member of the commision for repression against the Jews.  
 
File no. 019440 
Untul Mihail Fiodorovici, born 1913, originar din village Domunjanî, district Soroca, former resident 
of Cimişlia. 
Sentenced on 09.01.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Supreme Court of Justice of the MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal 
Code of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists. 
 
File no. 019486 
Cernovschii Pavel Anufrievici, born 1895, village Grozniţa, jud. Hotin, former resident of village 
Hîtreşti, district Făleşti. 
Sentenced on 15.12.1944 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists. 
 
File no. 019543 
Şcerbatiuc Piotr Nichiforovici, born 1904,  village Celociovca Nouă, district Făleţti, member of the 
cuzist party. 
Sentenced on 14.12.1944 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie, denounced Soviet activists and used physical violence 
against the local population. 
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File no. 019750 
Voiţehovici Lev Antonovici, born 1917,  Ocniţa. 
Sentenced on 15.02.1949 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists. 
 
File no. 019909 
Vrabi Dmitrii Nicolaevici, born 1893,  village Balabani, district Taraclia; 
Cauzac Domnica Iachimovna, born 1886, village Balabani, district Taraclia. 
Sentenced on 16.02.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists. 
 
File no. 019973 
Jdanov Constantin Vasilievici, born 1905,  village Sculeni, district Ungheni, member of the cuzist 
party. 
Sentenced on 18.01.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Participated in the anti-Jewish Pogroms in 1937-1938 and in the summer of 1941 was a participant in 
the identification and execution of about 400 Jews from Sculeni.  
 
File no. 020010 
Trofim Ivan Gheorghievici, born 1903,  village Beştemac, district Leova; 
Zaliseţchii Ivan Vasilievici, born 1920,  village Beştemac, district Leova. 
Sentenced on 19.07.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie, denounced Soviet activists and helped identifying the 
prisoners fleeing Romanian camps. 
 
File no. 020017 
Vascan Iosif Danilovici, born 1898,  village Mălăeşti, district Tiraspol. 
Sentenced on 26.11.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie, denounced Soviet activists, their fate not being 
known. 
 
File no. 020039 
Balcanuţa Ivan Gheorghievici, born 1896,  village Andruşii de Sus, district Cahul. 
Sentenced on 28.02.1947 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to articles 54 – 1”a” and 80 of the 
Penal Code of Ukrainian SSR.  
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Helped the Romanian repressive organs to identify persons sharing anti-Romanian views and 
arresting Soviet partisans. 
 
File no. 020146 
Gopleac Fiodor Terentievici, born 1911,  village Todireşti, district Bulboaca. 
Sentenced on 12.12.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists. 
 
File no. 020370 
Ochişer Stepan Davîdovici, born 1900,  village Selemet, district Cimişlia, member of the cuzist party. 
Sentenced on 22.11.1944 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists. 
 
File no. 020372 
Ţurcan Ivan Semionovici, born 1901,  village Batîr, district Căinari; 
Racilo Chiril Axentievici, born 1902,  village Batîr, district Căinari. 
 
Ţurcan I. was ssentenced on 03.04.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, 
with confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” 
of the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Racilo Ch. Was sentenced on 03.04.1945 to 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, 
with confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” 
of the Penal Code of Ukrainian SSR and the Decree of the Supreme Soviet of the USSR from 
19.04.1943.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie, denounced Soviet activists and parachutists. 
 
 
File no. 020420 
Berghie Iliia Chirilovici, born 1915, village Slobodzia, disctrict Vertiujeni, resident of Drochia, disctrict 
Tîrnova. 
Sentenced on 15.03.1951 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 3, 54 – 10-II şi 54 - 11 
of the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian authorities and served as instuctor in the Romanian Army for the 
youth recruits. 
 
File no. 020452 
Gherman Piotr Constantinovici, born 1926,  village Sărata Nouă, district Leova. 
Ssentenced on 31.07.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Denounced to the Romanian Gendarmerie a Soviet parachitists. 
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File no. 020514 
Cebanu Gheorghii Gheorghievici, born 1902,  village Chircani, district Cahul, member of the cuzist 
party. 
Sentenced on 28.07.1948 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Supreme Court of the MSSR according to article 54 – 10-I of the Penal Code of 
Ukrainian SSR.  
Member of the far right anti-Semitic party of cuzists, denounced Soviet activists. 
 
 
File no. 020760 
Popa Nicolai Deomidovici, born 1927,  village Recea, district Străşeni. 
Sentenced on 28.04.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced and participated in the arrest of Soviet parachutists.  
 
File no. 20828 
Nazdraciov Demian Iosifovici, born 1900, region Kursk, village Bălcăuţi, district Briceni.   
Sentenced on 24.03.1954 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Supreme Court of the MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code of 
Ukrainian SSR and the Decree of the Supreme Soviet of the USSR from 26.05.1947.  
Collaborated with the German authorities and denounced Soviet activists in the region of Kursk. 
 
File no. 020984 
Perciun Maxim Mihailovici, born 1897,  village Dubna, district Vertiujeni. 
Sentenced on 29.11.1945 to 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and Decree of the Supreme Soviet of the USSR from 19.04.1943.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists and parachutists. 
 
File no. 021140 
Chiriţa Dmitrii Ivanovici, born 1923, Chişinău. 
Sentenced on 20.07.1948 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Was recruited in the Vlasov Army and fought against the Yugoslav partisans. 
 
File no. 021161 
Zaiţev Afanasii Parfirievici, born 1912, village Russkaia Ivanovca, region Odessa, resident of Bender. 
Sentenced on 26.10.1948 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the MVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
 Was arrested in January 1944 by the Romanian Gendarmerie and denounced the members of the 
resistance group to whom he belonged.  
 
File no. 021227 
Guneavîi Ivan Stepanovici, born 1907,  village Corestăuţi, district Briceni; 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



207 
 

Rusu Nichita Ivanovici, born 1896, village Marcauţi, district Briceni, member of the cuzist party. 
Guneavîi I.  was ssentenced on 15.02.1949 to 20 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, 
with confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” 
of the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Rusu N. - to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation of property. 
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists. 
 
  File no. 021347 
Koroli Piotr Pavlovici, born 1903, village Popeni, district Rîbniţa, resident of Obodovca, Viniţa region, 
Ukrainian SSR. 
Ssentenced on 25.11.1949 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” şi 54 
– 10-II of the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet military and activists 
succeeding to flee the concentration camps. 
 
File no. 021378 
Cojocari Nichita Epifanovici, born 1903, village Sălcuţa, district Căinari. 
Sentenced on 15.02.1949 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” şi 54 – 10 alin. 1 
of the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced local population that refused to be 
recruited in the Romanian Army. 
 
File no. 021459 
Caramihov Piotr Petrovici, born 1909,  village Bisericuţa, district Taraclia. 
Sentenced on 10.02.1951 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists, partisans and 
parachutists. 
 
File no. 022013 
Ciudin Cuzima Leonovici, born 1903, village Gura Galbenă, resident of Chişinău. 
Sentenced on 20.12.1944 to 20 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR from 
19.04.1943.  
Collaborated in July with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists that were 
subsequently imprisoned or executed. 
 
File no. 022020 
Drumea Leontii Semionovici, born 1911, village Nisporeni, district Nisporeni. 
Sentenced on 18.12.1944 to 20 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR from 
19.04.1943.  
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Member of the Gendarmerie, arrested and used physical violence against the local activists and 
popultation. 
 
File no. 022106 
Tănase Fiodor Gheorghievici, born 1902,  village Stoliceni, district Kotovsk. 
Sentenced on 13.02.1945 to 20 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and Decree of the Supreme Soviet of the USSR from 19.04.1943.  
 
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists, parachutists and 
partisans. 
 
  File no. 022119 
Nichifor Spiridon Fiodorovici, born 1923,  village Aluatu, district Taraclia. 
Sentenced on 15.02.1949 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists to the Romanian Gendarmerie. 
 
File no. 022419 
Echim Afanasii Stelianovici, born 1900,  village Văleni, district Vulcăneşti. 
 
Sentenced on 04.08.1945 to 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and the Decree of the Supreme Soviet of the USSR from 19.04.1943.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie, denounced Soviet activists and used violence against 
the local recalcitrant population. 
 
File no. 022595 
Zadoinov Alexei Ivanovici, born 1918, village Sofia, district Bălţi, resident of village Cuza – Vodă, 
district Bălţi. 
Sentenced on 29.11.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists that wer sentenced as 
a result. 
 
  File no. 022694 
Zbiraico Mihail Alexevici, born 1904, village Mărculeşti, district Floreşti. 
Sentenced on 15.02.1949 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” şi 54 – 10 alin. 1 
of the Penal Code of Ukrainian SSR. 
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists. Seized the property of 
those arrested for not willing to evacuate in Romania in August 1944.  
 
File no. 022770 
Ţiţearco Iliia Filipovici, born 1892, village Spas, district Visniciovsc, RSS Ucrainene, resident of village 
Corpaci, district Bratuşeni. 
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Sentenced on 25.11.1944 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists. 
 
File no. 022788 
Guţu Vasilii Semionovici, born 1902,  village Recea, district Rîşcani. 
Sentenced on 25.03.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced to the Romanian repressive organs Jews that were interned in alocal camp.  
 
File no. 023053 
Dicusar Damian Ivanovici, born 1914, village Cuconeştii Vechi, district Brăţuşeni; 
Abramov Valentin Andreevici, born 1910, village Ananiev, region Odesa, resident of Bălţi. 
Both were sentenced on 31.10.1950 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by Chișinău Railway Court MSSR according to article 54 – 10-1 of the Penal 
Code of Ukrainian SSR.  
Conducted anti-Soviet agitation and spread rumors about the Soviet-American war. 
 
File no. 023071 
Botoc Dmitrii Iosifovici, born 1910, village Vărăncău, district Vertiujeni. 
 
Sentenced on 15.02.1949 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the MGB of the MSSR according to article art. 54 – 1”a” şi 54 – 
10 alin. 2 of the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists to the Romanian authorities and used violence against them. 
 
 File no. 023135 
Popa Ivan Dmitrievici, born 1903, village Hrişeni, district Teleneşti. 
Sentenced on 17.04.1953 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 3 şi 54 – 10 alin. 2 of 
the Penal Code of Ukrainian SSR and Decree of the Supreme Soviet of the USSR from 19.04.1943.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists. 
 
File no. 023184 
Crişciuk Andrei Simionovici, born 1906, village Chirsteneţ, region Cernăuţi, ex-inhabitant of Cărpineni, 
district Hînceşti. 
Sentenced on Sentenced on 08.04.1953 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, 
with confiscation of property by the Military Tribunal of the MVD MSSR according to article 54 – 1”a” 
of the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced a Soviet activist in June 1943 that was 
condemned to 6 years in camp. 
 
File no. 023212 
Cuzneţ Afanasii Sergheevici, born 1914, village Iagorlîc, district Dubăsari, resident of Daibani, district 
Dubăsari. 
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Sentenced on 15.02.1949 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 10 of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Conducted anti-Soviet propaganda and anti-kolkhoz agitation among the local population. 
 
File no. 023282 
Coşciuc Gheorghii Andreevici, born 1891, village Clişova, district Teleneşti. 
Sentenced on 24.11.1953 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Supreme Court MSSR according to article 54 – 3, 54 – 10 alin. 2 of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie, denounced Soviet activists and participated in the 
labour mobilization of the local population. 
 
File no. 023750 
Stoianov Vasilii Ivanovici, born 1912, village Tvardiţa, district Ciadîr – Lunga, ex-inhabitant of Culma, 
Ismail County. 
Sentenced on 10.12.1947 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”b” şi 206 – 7 lit. „g” 
of the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie, participated in the recruitment of the local youth in 
the Romanian Army and in the Russian Liberation Army (Vlasov). 
 
File no. 023792 
Timonin Grigorii Dmitrievici, born 1905, village Pakuno, Tula region, Russia, residing in Bălţi. 
Sentenced on 28.09.1951 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of Odessa Military District according to article 54 – 1”a” of the 
Penal Code of Ukrainian SSR.  
Member of the Vlasov Army and fought against the partisans in Yugoslavia. 
 
File no. 023884 
Bocearov Ivan Dmitrievici, born 1907, village Teleşova, Orhei County, residing in Chişinău. 
Sentenced on 29.10.1944 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of second Ukrainian Front according to article 54 – 1”a” of the 
Penal Code of the RSFSR.  
In May 1944 was recruited by the Romanian special services to conduct espionage against the Soviet 
Union.  
 
File no. 024041 
Lupaşco Fiodor Avramovici, born 1918, village Speia, district Tiraspol, resident in village Bîcioc, 
district Tiraspol. 
Sentenced on 15.02.1949 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the 57th Soviet Army according to Decree of the Presidium of 
the Supreme Soviet of the USSR from 19.04.1943.  
As Policemen collaborated with the Romanian Gendarmerie and helped implement various policies, 
including taxation and work mobilization. 
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File no. 024150 
Gurduial Afanasii Nicolaevici, born 1900,  village Tomeştii Vechi, district Bolotino, member of the 
cuzist party; 
Ceclu Mihail Dmitrievici, born 1917,  village Tomeştii Vechi, distrcit Bolotino. 
Gurduial A.  was sentenced on 08.04.1941 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, 
with confiscation of property by the Bălți distict Court according to article 54 – 10 of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Ceclu M. was sentenced on 08.04.1941 to 8 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Bălți distict Court according to article 54 – 10 of the Penal Code of 
Ukrainian SSR.  
Both participated in the local pogroms against the Jews in 1937 and in 1940 took part in the ant-
Soviet (against collectivisation) activities. 
 
File no. 1381 
Ialovschi Grigorii Efim, born 1920, Edineț town. 
Sentenced to 20 years of hard labour and loss of civil right for 5 years, with confiscation of property 
on 21.02.1945 by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal 
Code of Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of Presidium of Supreme Soviet of USSR from 
19.04.1943.  
In July 1941, he received a gun from the gendarmerie and participated together with Romanian 
soldiers in the execution of local Jews. 
 
File no. 5057, vol. 1 
Palaghitsa Gheorghi Gheorghevich, born 1899, village Bucium, Bacău county, Romania. 
Vasilachi Mihail Emanuil, born in 1893, village Vorotets, district Chiperceni, et al.  
Sentenced all to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation of property 
on 24.01.1948 by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal 
Code of Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of Presidium of Supreme Soviet of USSR from 
19.04.1943.  
They helped identifying Soviet activists and denounced them to the Romanian police as well as used 
violence against them.  
 
File no. 5057, vol. 2 
Palaghitsa Gheorghi Gheorghevich, born 1899, village Bucium, Bacău county, Romania. 
Vasilachi Mihail Emanuil, born in 1893, village Vorotets, district Chiperceni, et al.  
Sentenced all to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation of property 
on 24.01.1948 by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal 
Code of Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of Presidium of Supreme Soviet of USSR from 
19.04.1943.  
They helped identifying Soviet activists and denounced them to the Romanian police as well as used 
violence against them.  
 
File no. 5057, vol. 3 
Palaghitsa Gheorghi Gheorghevich, born 1899, village Bucium, Bacău county, Romania. 
Vasilachi Mihail Emanuil, born in 1893, village Vorotets, district Chiperceni, et al.  
Sentenced all to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation of property 
on 24.01.1948 by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal 

https://collections.ushmm.org 
Contact reference@ushmm.org for further information about this collection

https://collections.ushmm.org



212 
 

Code of Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of Presidium of Supreme Soviet of USSR from 
19.04.1943.  
They helped identifying Soviet activists and denounced them to the Romanian police as well as used 
violence against them.  
 
File no. 016878 
Buchkov Sava Nikolaevich, born 1894,  village Chiriutnea, district Ceadir-Lunga. 
Sentenced on 06.04.1945 to 10 years in labour correction camp and 5 years loss of civil rights by the 
Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code of Ukrainian SSR  
He participated in the identification of Soviet activists that were subsequnetly arrested by the 
Romanian authorities.  
 
File no. 016891 
Muntean Simion Nikolaevich, born 1883,  village Cucuruzeni, district Chiperceni. 
Sentenced on 12.12.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, without 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR.  
He participated in the identification and arrest of 8 Soviet activists by the Romanian repressive 
organs. 
 
File no. 017195 
Shuler Pavel Arestatovich, born 1898, village Chetrosu, district Drochia. 
 
Sentenced to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, and confiscation of property on 
25.03.1945 by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 10-2 of the Penal 
Code of Ukrainian SSR.  
He was accused of conducting anti-state agitation in 1944. 
 
File no. 017595 
Lungu Timofei Arionovich, born 1901, village Topol, district Cimișlia et al. 
All sentenced on 02.11.1946 to 10 years hard labour each and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 10-2 of 
the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists to the Romanian Gendarmerie. 
 
File no. 017728 
Timacovschi Foma Iakovlevich, born 1903,  village Cuconeștii Noi, district Brătușeni et al. 
Sentenced all to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, and confiscation of property 
on 16.02.1946 by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal 
Code of Ukrainian SSR.  
All convicts denounced Soviet activists to the local chief of the Romanian Gendarmerie on the 
account that they helped apprehend 3 Romanian pilots by the Red Army in the begining of the war.  
 
File no. 017759 
Mînza Dmitri Zotovich, born 1914,  village Ocrincea, district Criuleni, et al. 
Sentenced all on 15.08.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property.  
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All convicts collaborated with Romanian repressive institutions and denounced Soviet activists to the 
Romanian Gendarmerie.  
 
File no. 017789 
Roșca (Rojco) Fiodor Nicolaevich, born 1896,  Cicolteni, district Telenești. 
Sentenced to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation of property on 
27.05.1946 by the Judiciary Collegium of the Supreme Court of the MSSR according to article 54 – 10-
2 of the Penal Code of Ukrainian SSR: 
They denounced Soviet activists to the Romanian repressive organs. 
 
File no. 017948 
Vrabii Mihail Fiodorovich, born 1894,  village Ilinceni, district Chițcăreni. 
Sentenced on 14.05.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced Jews to the Romanian Gendarmerie. 
 
File no. 018158 
 Mutaf Ivan Alexandrovich, born 1905, village Coștangalia, district Baimaclia. 
 Sentenced 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation of property by 
the    Military Tribunal of NKVD of MSSR on 18.02.1945 
He collaborated with Romanian by denouncing Soviet activists. 
 
 
 
File no. 018312 
Melnic Afanasii Gheorghevici, born 1911,  village Sircovo, district Rezina. 
Sentenced on 19.10.1945 each to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR. 
Helped Romanian authorities identify Jews. 
 
File no. 018312 
Iurașco Ivan Evstafievich, born 1927,  village Tătărești, district Cahul, et al.  
Sentenced on 25.02.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR. 
Denounced a Soviet intelligence agent to Romanian authorities.  
 
File no. 018333 
Rebenco  (Revenco) Anna Vasilevna, born 1904,  village Cureșnița, district Soroca. 
Sentenced to 8 years hard labour and loss of civil rights for 3 years, and confiscation of property on 
12.12.1945 by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 10-2 of the Penal 
Code of Ukrainian SSR.  
Accused of collaboration with Romanian and German authorities and conducted anti-Soviet 
propaganda.  
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File no. 018465 
Mocrienco Roman Andreevici, born 1914, village Hotin, Cernăuți/Chirnivtsy region.  
All sentenced on 18.07.1945 to 15 years hard labour each and loss of civil rights for 5 years by the 
Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code of Ukrainian SSR. 
Denounced Communist, Comsomol members as well as Soviet partisans to the Romanian authorities. 
 
File no. 018548 
Hadjiu Fiodor Nicanorovici, born 1919, village Chirca disctrict  Vadul-lui-Vodă. 
Sentenced on 09.12.1952 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the MGB MSSR according to article 54 – 1a of the Penal Code 
of Ukrainian SSR. 
Collaborated with the local chief of the Romanian Gendarmerie, denouncing Soviet activists. 
 
File no. 018567 
Nazarco Nicolai Savovici, born 1909, village Celanevca, district Florești. 
Sentenced on 12.04.1945 to 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, without 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” And 
the Decree of Presidium of Soviet Supreme of USSR from April 19 1943. 
Collaborated with the local Romanian Gendarmerie, denouncing Soviet activists that were treated 
badly and sentenced afterwards. 
 
File no. 018729 
Rusnac Dmitri Fiodorovici, born 1903,  village Cotiujeni, district Lipcani, et al. 
Sentenced all on 31.05.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, without 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR. 
Collaborated with the local chief of the Romanian Gendarmerie, denouncing Soviet activists. 
  
 
 File no. 018776 
Guțuleac Piotr Ivanocici, born 1900, village Pîrjota, district Râcani. 
 
Sentenced on 18.09.1947 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, without 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR. 
Accepted voluntarily to collaborate with the Romanian authorities. Denounced Soviet activists.  
 
File no. 018865 
Cernobrovciuc Serghei Ivanovici, born 1899,  village Gorginești, district Bravicea. Et al. 
Sentenced all by the Military Tribunal of the MVD of MSSR on 15.11.1946 to 10 years in prison, loss 
of civil rights for 5 years and confiscation of property according to article 54 – 1a  of the Penal Code 
of Ukrainian SSR. 
Charged with the fact all were secret agents of the Romanian gendarmerie and denounced persons 
with anti-Romanian attitudes.  
 
File no. 018865 
Roșca Pantelei Fiodorovici, born 1918, village Tudora, distrcit Olănești. 
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Sentenced on 29.06.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years by the Military 
Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” and 79-2 of the Penal Code of Ukrainian SSR. 
Denounced the local Soviet activists to the Romanian authorities. 
 
File no. 018879 
Dichii Grigorii Dmitrievici, born 1912,  village Glodeni, district Fălești. 
Sentenced on 17.01.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR. 
Denounced the local Soviet activists to the Romanian authorities and help apprehend Soviet 
partisans and parachoutists as member of a detachments fighting against Soviet guerilla groups. 
 
File no. 018914 
Țiberneac Agapii Vasilevici, born 1895,  village Terebno, district Brătușeni. 
sentenced on 17.03.1945 to 10 years hard labour each and loss of civil rights for 3 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Collaborated with Romanian and denounced Soviet activists. 
 
File no. 019917 
Bagrin Gheorghii Ivanovici, born 1897,  village Sălcuța, district Căinari, et al. 
Sentenced all on 13.04.1945 to 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of the Presidium of the Soviet Supreme 
of USSR from April 19 1943.  
Collaborated with Romanian in identifying Soviet activists. 
 
File no. 019011 
Navroțchii Fiodor Ivanovici, born 1903,  village Vadul Rașcov, district Cotiujeni, et al. 
Sentenced all on 14.05.1947 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the MVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the 
Penal Code of Ukrainian SSR.  
Participated in anti-Soviet activities and denounced Soviet activists to Romanian authorities.  
 
File no. 019088 
Voițehovschii Gravriil Davidovici, born 1911,  village Solonceni, district Rezina, et al. 
Sentenced all on 09.08.1945 to 10 years to labour correction camp and loss of civil rights for 5 years, 
with confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” 
of the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists to Romanian authorities. 
 
File no. 019139 
Pricop Stepan Carpovici, born 1900, village Coșernița, Criuleni district. 
Sentenced to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years on 25.09.1947 by the Military 
Tribunal of the MVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code of Ukrainian SSR. 
Accused of denouncing Soviet activists to the Romanian authorities. 
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File no. 019326 
Doroș Grigorii Ivanovici, born 1899, village Sloboda-Horodiște, district Chiperceni, et al. 
Sentenced all on 22.05.1945 by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54-11 
and 54 – 1”a” of the Penal Code of Ukrainian SSR to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 
years, with confiscation of property. 
Denounced local Soviet activists to Romanian authorities that were convicted subsequently.  
 
File no. 019624 
Sorocian Anisifor Luchici, born 1897, Vîprovo, district Orhei. 
Sentenced on 21.12.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with Romanian authorities, denouncing Soviet activists and participated in their arrest.  
 
File no. 019688 
Vrabii Dmitrii Nicolaevici, born 1894, village Pereni, district Bujor. 
Sentenced on 17.11.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 3 of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists and helped in the apprehension of Soviet partisans. 
 
File no. 019706 
Blanari Victor Gheorghevici, born 1891,  village Carit - Lunga, district Ciadîr - Lunga. 
 
Sentenced on 19.10.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 10-2 and 54-2 of the 
Penal Code of Ukrainian SSR. 
Conducted anti-Soviet and anti-Russian propaganda. Accused of plundering Jewish property.  
 
File no. 019770 
Botizat Piotr Semionovici, born 1904,  village Niteșca, district Răspopeni. 
Sentenced on 30.03.1945 as traitor to 20 years of hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of the Presidium of the Soviet Supreme 
of USSR from April 19 1943.  
Helped the Romanian authorities to catch Soviet parachutists and partisans. 
 
File no. 019807 
Boaghe Gheorghii Vasilievici, born 1916, village Galești, district Strășeni. 
Sentenced on 15.08.1946 to 20 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the MVD MSSR according to article 2 of the Decree of the 
Presidium of the Soviet Supreme of USSR from April 19 1943.  
Denounced Soviet partisans to Romanian authorities. There fate remains unknown. 
 
File no. 018316 
Mîra Tihon Vasilievici, born 1898,  village Stoicani, district Vertiujeni. 
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Sentenced on 15.03.1945 10 to 20 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR article 2 of the Decree of the Presidium of the Soviet Supreme of 
USSR from April 19 1943.  
Denounced Soviet activists, asking they should be shot. 
 
File no. 019833 
Sorocian Sofia Fiodorovna, born 1897,  born in Chișinău. 
Sentenced on 06.03.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced to the Romanian Gendarmerie the Soviet activists that were condemned for up to five 
years imprisonment. 
 
File no. 019934   
Balan Ghiorghii Grigorevici, born 1929,  village Mitropolei, district Cimișlia. 
Sentenced on 10.02.1948 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 10-2 of the Penal 
Code of Ukrainian SSR.  
Accused of anti-Soviet propaganda.  
 
File no. 019998 
Grîțac Pavel Petrovici, born 1888,  village Nabadovo, district Vertiujeni. 
Sentenced on 14.05.1947 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the MVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
 Collaborated with local Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists, asking they should 
be “killed as dogs”.  
 
File no. 020048 
Bodiu Ivan Nicolaevici, born 1897,  village Gotești , district Baimaclia. 
Sentenced on 26.01.1945 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR from 
April 19, 1943.  
Collaborated with Romanian Gendarmerie, denounced Soviet activists and helped apprehend a 
Soviet pilot. 
 
File no. 020148 
Donțov Ivan Andreevici, born 1881, village Cunicea, district Cotiujeni. 
Sentenced on 28.04.1948 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Participated in the denunciation and arrest of Soviet activists that were condemned to 3 years of 
prison. 
 
File no. 020150 
Tataru Gheorghii Trofimovici, born 1894,  Chișinău. 
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Sentenced on 10.12.1947 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced the local Soviet activists to Romanian police.  
 
File no. 020230 
Curmei Alexandr Gheorghevici, born 1904,  village Cetereni, district Ungheni. 
Sentenced on 23.04.1949 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 10-2 and 54-2 of the 
Penal Code of Ukrainian SSR.  
Accused of conducting an active anti-Soviet propaganda and supporting Romanian authorities in 
different ways during the war. 
 
File no. 020349 
   Caraulan Matvei Matveevici, born 1880, village Alexandrovca, district Edineț. 
Sentenced on 17.01.1947 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced local Soviet activists to the Romanian Gendarmerie. 
 
File no. 020373 
Culeanu Stepan Gheorghevici, born 1912, Strășeni. 
Sentenced on 20.09.1948 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists to the Romanian authorities. 
 
 
File no. 0020396 
Izosimovici Grigorii Cuzmici, born 1923,  Chișinău. 
Sentenced on 05.03.1948 to 10 years hard labour each and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR.  
As agent of Romanian Secret Service during the war, denounced Soviet agents  to the Romanian 
Gendarmerie that were condemned to death penalty. 
 
File no. 020522 
Moscovici Gheorghii Constantinovici, born 1905, village Sărata Mereșeni, district Kotovski. Et al. 
Sentenced all on 15.05.1945 to 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR and the Decree of the Supreme Soviet of the USSR from 19.04.1943  
Participated in the denunciation and arrest Soviet activists and apprehension of partisans. 
 
File no. 020579 
Machedonschii Vasilii Dmitrevici, born 1906, village Sofievca, district Congaz. 
Sentenced on 14.12.1948 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
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As agent of the Romanian gendarmerie denounced Soviet activists and asked for their harsh 
punishment.  
 
File no. 020581 
Bașchir Piotr Afanasievici, born 1893,  village Ivancea, district Orhei. 
Sentenced on 12.01.1949 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 10-1 of the Penal 
Code of Ukrainian SSR.  
Conducted active anti-Soviet propaganda during the war and afterwards.  
 
File no. 020640 
Melnic Stepan Grigorievici, born 1910, village Vladimirovca, disctrict Tiraspol. 
Sentenced on 21.11.1949 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 10-2 of the Penal 
Code of Ukrainian SSR.  
Conducted active anti-Soviet propaganda.  
 
File no. 020745 
Țap Axentii Fiodorovici, born 1897,  village Tudora, district Olănești, et al. 
Sentenced all on 09.03.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet 
of USSR from April 19, 1943.  
Denounced Soviet activists to the Romanian authorities. 
 
File no. 020792 
Carp Calin Mihailovici, born 1920,  village Speia, district Bulboaca. 
Sentenced on 27.07.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Supreme Court of MSSR according to article 54 – 3 and 54-2 of the Penal Code of 
Ukrainian SSR.  
Denounced Jews to Romanian repressive organs. Accused of participating in the extermination of 
local Jews. 
 
 File no. 020802 
Artenii Constantin Vasilevici, born 1908,  village Nisporeni, district Nisporeni. 
Sentenced on 28.04.1945 to death penalty by the Military Collegium of the Supreme Court of MSSR 
according to article 54 – 1”a” of the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists and participated in their arrest, some of them being beaten to death.  
 
File no. 020821 
Costin Vasilii Nicolaevici, born 1903,  village Mereni, district Vadul-lui-Vodă. 
Sentenced on 04.07.1945 to 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of USSR from 
April 19, 1943.  
Denounced Soviet citizens to the Romanian Gendarmerie, some of them sentenced to death.  
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File no. 020855, Vol. 1 
Țurcan Daniil Petrovici, born 1913, village Pepeni, district Sângerei, and other 22 persons. 
Țurcan was sentenced on 15.11.1944 to death penalty by the Military Tribunal of the NKVD MSSR 
according to an article 1 of the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of USSR from April 19, 
1943. Others were sentenced either to death penalty as well or to up 15 years hard labour camp. 
Participated in the arrest and extermination of the local Jewish community (about 300 persons per 
total). 
  
File no. 020855 
Turcan Daniil Petrovici , born 1913, village Pepeni,  district Sângerei, and other 22 persons. 
T urcan was sentenced on 15.11.1944 to death penalty by the Military Tribunal of the NKVD MSSR 
according to an article 1 of the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of USSR from April 19, 
1943. Others were sentenced either to death penalty as well or to up 15 years hard labour camp. 
Participated in the arrest and extermination of the local Jewish community (about 300 persons per 
total) l. 
 
 File no. 020855 
Țurcan Daniil Petrovici, born 1913, village Pepeni, district Sângerei, and other 22 persons.  
Țurcan was sentenced on 15.11.1944 to death penalty by the Military Tribunal of the NKVD MSSR 
according to an article 1 of the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of USSR from April 19, 
1943. Others were sentenced either to death penalty as well or to up 15 years hard labour camp. 
Participated in the arrest and extermination of the local Jewish community (about 300 persons per 
total). 
 
File no. 020866 
Vacarenco Alexandr Dmitrievici, born 1902,  Orhei. 
Sentenced on 29.11.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie, participated in the apprehension of Soviet 
parachutists.  
 
File no. 020869 
Gherasim Pantelemon Gheorghevici, born 1909, village Boghiceni, district Bujor. 
Sentenced on 13.06.1945 to 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of the Presidium of the Soviet Supreme of USSR from 
April 19, 1943.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie, denounced Soviet activists and used violence against 
them. 
 
File no. 020991 
Pîrlea Nicolai Ivanovici, born 1906,  village Medveja, district Lipcani. 
Sentenced on 09.03.1948 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” and 54-10-2 of 
the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie, denouncing Soviet activists, some of them being 
executed. 
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File no. 020992 
Ciauș Vasili Nikolaevici, born 1901,  village Danul, district Glodeni. 
Sentenced on 16.01.1948 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists. 
 
File no. 020997 
Bodașco Ivan Dmitrievici, born 1923,  village Șerpeni, district Bulboaca. 
Sentenced on 28.05.1948 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the MVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and Decree of May 26, 1947 of the Presidium of the Soviet Supreme of the USSR. 
Denounced Soviet citizens, including ex-NKVD officers, to the Romanian repressive organs. 
 
File no. 021101 
Marjina Nadejda Vasilievna, born 1896,  Florești. 
Sentenced on 29.06.1948 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the MVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie, denounced Soviet activists and Jews. 
 
File no. 021117 
Ermurachi Haralampii Eliseevici, born 1894,  village Mălăeşti, district Tiraspol. 
 
Sentenced on 19.03.1945 to 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and the Decree of the Soviet Supreme of the USSR from April 19, 1943.  
Collaborated with the Romanian authorities denouncing Soviet activists. 
 
File no. 021154 
Ghelețchii Gheorghii Macarovici, born 1911,  village Ghideni, district Glodeni. 
Sentenced on 28.02.1948 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to articles 54 – 1”a” and 80 of the 
Penal Code of Ukrainian SSR and the Decree of the Soviet Supreme of the USSR from May 26, 1946.  
Collaborated with the Romanian authorities and mobilized using force the local population for 
various war related necessities. 
 
File no. 021211 
Istratii Dmitrii Constantinovici, born 1914,  village Dușman, district Glodeni. 
Sentenced on 29.07.1948 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” and 54-10 of the 
Penal Code of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie, denouncing Soviet activists and Jews. 
 
File no. 021218 
Mocan Simion Pavlovici, born 1918,  village Căinari, district Cîinari. 
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Sentenced on 18.01.1949 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and the Decree of the Soviet Supreme of the USSR from May 26, 1946.  
Denounced Soviet activists that were executed subsequently. 
 
File no. 021219 
Levițchii Gheorghii Iosifovici, born 1921,  village Vertiujeni, district Vertiujeni. 
Ssentenced on 29.03.1949 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Was a secret agent of the Romanian Gendarmerie, denouncing Soviet activists and parachutists? 
 
File no. 021220 
Davîdovici Nicolai Davidovici, born 1888, village Vădeni, disctrict Soroca. 
Sentenced on 09.03.1949 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 3, 54 – 10-II şi 54 - 11 
of the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian authorities and denounced NKVD officers. 
 
File no. 021233 
Dobrov Mihail Nicolaevici, born 1904,  village Parcani, district Slobozia. 
Ssentenced on 11.01.1950 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR and Decree of 27 July 1947 of the Supreme Soviet of the USSR.  
Denounced to the Romanian Gendarmerie Soviet activists. 
 
File no. 021349 
Filipciuc Pavel Ivanovici, born 1911,  village Rezina, district Ungheni. 
Sentenced on 11.01.1950 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Supreme Court of the MSSR according to article 54 – 1a of the Penal Code of 
Ukrainian SSR.  
Was a secret agent for the Romanian gendarmerie, denouncing Soviet activists and helped 
apprehend Soviet partisans and prisoners of war. 
 
File no. 021352 
Midonii Ivan Trifonovici, born 1890,  village Zaim, district Căușeni. 
Sentenced on 07.04.1950 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists that were executed by Romanian authorities.  
 
File no. 021355 
Rudi Ivan Petrovici, born 1900, region Cernigovca, Zaporojie, Ukraine. 
Sentenced on 01.04.1949 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of Odessa Military Circle according to article 54 – 1”b” of the Penal 
Code of Ukrainian.  
Collaborated with the German authorities and denounced Soviet activists in his own village. 
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File no. 021356 
Gheban Fiodor Constantinovici, born 1897,  village Tătărești, district Strășeni. 
Sentenced on 17.04.1950 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie denouncing Soviet activists. 
 
File no. 021360 
Botnarciuc Dimitrii Gheorghevici, born 1902, village Zăbriceni, district Brătușeni. 
Sentenced on 20.07.1948 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of the Presidium of Soviet Supreme of the USSR from 
April 19, 1943.  
Denounced Soviet activists to Romanian authorities. 
 
File no. 021428 
Șevciuc Andrei Evstafievici, born 1912, village Voldureny, region Kameneț-Podolsk. 
Sentenced on 10.05.1949 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the MVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of the Presidium of Soviet Supreme of the USSR from 
April 19, 1943.  
Denounced Soviet activists to Romanian authorities that were treated violently afterwards. 
 
File no. 021429 
Melentii Andrei Alexandrovici, born 1899,  village Cioburciu, district Ștefan Vodă (Suvorov). 
 
Ssentenced on 17.06.1949 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Being the village mayor, collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet 
activists. 
 
File no. 021926 
Pogonii Dmitrii Parfenevici, born 1923, Râbnița. 
Ssentenced on 25.11.1949 to 20 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to the article 2 of the 
Decree of the Presidium of Soviet Supreme of the USSR from April 19, 1943. 
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet military and activists. 
 
File no. 022070 
Olari Grigorii Terentievici, born 1904, village Fârlădeni, district Căușeni. 
Sentenced on 15.02.1949 to 20 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 2 of the Decree of the 
Presidium of Soviet Supreme of the USSR from April 19, 1943.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced local Soviet activists and Jews that 
were executed later. 
 
File no. 022158 
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Chirtoca Maria Ivanovna, born 1909,  village Lipețcoe, district Kotovski, Odessa region. 
Sentenced on 10.02.1951 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists. 
 
File no. 022187 
Treteac Semion Gheorghevici, born 1897, village Hâncești, district Edineț. 
Sentenced on 20.12.1944 to 20 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to the Decree of the Presidium of 
the Supreme Soviet of the USSR from 19.04.1943.  
Collaborated in July with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists that were 
subsequently imprisoned or executed. 
 
File no. 022227 
Burca Vasilii Ivanovici, born 1911, village Sîrma, district Leova. 
Sentenced on 26.01.1945 to 20 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to the Decree of the Presidium of 
the Supreme Soviet of the USSR from 19.04.1943.  
Participated in the identification and arrest of Soviet activists. 
 
File no. 022231 
Baron Fiodor Ivanovici, born 1914,  village Larga Nouă, district Cahul. 
 
Sentenced on 30.03.1945 to 20 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and Decree of the Supreme Soviet of the USSR from 19.04.1943.  
Collaborated as secret agent with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists. 
 
File no. 022323 
Pocitarenco Piotr Dmitrevici, born 1923,  village Varnița, district Bender. 
Sentenced on 18.09.1951 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 10-2 of the Penal 
Code of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists to the Romanian Gendarmerie. 
 
File no. 022426 
Pasecinic Nichita Efimovici, born 1900,  village Proscureni, district Bolotna. 
Sentenced on 04.08.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie, denouncing Soviet activists. 
 
File no. 022432 
Eskin Ivan Pimenovici, born 1918, Solobozia. 
Sentenced on 22.09.1945 to 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
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Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists that were executed as 
a result. 
 
File no. 022496 
   Lukaniuc Timofei Ivanovici, born 1924, Bălți. 
Sentenced on 03.10.1950 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” şi 54 – 10 alin. 1 
of the Penal Code of Ukrainian SSR. 
Was a member of the Russian Guard Troops (under General Vlasov).  
 
File no. 022541 
Leca Grigorii Gheorghevici, born 1919, village Sireți, district Strășeni. 
Sentenced on 20.11.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists. 
 
File no. 022555 
Vozinski Nicolai Stepanovici, born 1923,  village Chițcani, district Bender. 
Sentenced on 11.01.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced to the Romanian repressive organs Soviet activists and participated in their arrest.  
 
File no. 022573 
Plămădeala Dmitrii Ivanovici, born 1901, village Dondușeni, district Tîrnovo (now Dondușeni). 
Both were sentenced on 09.01.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by Chișinău Railway Court MSSR according to article 54 – 1a of the Penal 
Code of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists and helped apprehend Soviet pilots and partisans. 
 
File no. 022576 
Iuriev Denis Gavrilovici, born 1892, village Iagorlîc, district Dubăsari. 
Sentenced on 29.12.1945 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the MGB of the MSSR according to article art. 54 – 1”a” and 
article 2 of the Decree of the Presidium of Soviet Supreme of the USSR from April 19, 1943.  
As mayor of the village, denounced Soviet activists to the Romanian authorities and used violence 
against local recalcitrant population. 
 
File no. 022614 
Sîrbu Ivan Carpovici, born 1912, village Dănuțeni, district Ungheni. 
Sentenced on 27.01.1945 to 20 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 3 şi 54 – 10 alin. 2 of 
the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists. 
 
File no. 022753 
Ghițcan Nichita Fiodoseevici, born 1903, village Caragaș, district Slobozia. 
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Sentenced on Sentenced on 17.09.1946 to 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, 
with confiscation of property by the Military Tribunal of the MVD MSSR according to article 54 – 1”a” 
of the Penal Code of Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of the Presidium of Soviet Supreme of 
the USSR from April 19, 1943.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists. 
 
File no. 022756 
Perederko Procopii Procopievici, born 1912, village Pridnestreanscoe, district IampolVinnița region, 
Ukraine. 
Sentenced on 23.04.1946 to 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 10 of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and the article 2 of the Decree of the Presidium of Soviet Supreme of the USSR from 
April 19, 1943.  
Denounced Soviet activists and Jews to Romanian repressive organs. 
 
File no. 022931 
Florea Vasilii Filipovici, born 1913, village Colibaș, district Vulcănești. 
Sentenced on 16.01.1947 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Supreme Court MSSR according to article 54-1a and 80 of the Penal Code of 
Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of the Presidium of Soviet Supreme of the USSR from April 
19, 1943.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie, denounced Soviet activists and participated in the 
labour mobilization of the local population. 
 
File no. 023059 
Gaidamut Nicolai Savovici, born 1910, village Gangura, district Căinari. 
Sentenced on 16.06.1952 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the MVD MSSR according to article 54 – 1”a” şi 54-10-1 of the 
Penal Code of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie. 
 
File no. 023274 
Axentii Andrei Ivanovici, born 1920, village Alexîndreni, disctrict Bălţi. 
Sentenced on 28.09.1951 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of Odessa Military District according to article 54 – 1”a” of the 
Penal Code of Ukrainian SSR.  
Member of the Vlasov Army and fought against the partisans in Yugoslavia. 
 
File no. 0228749, vol. 1 
Povaluc Semion Stepanovici, born 1902, village Nemirovca, distrcit Vertiujeni. 
Sentenced on 06.08.1955 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of second Ukrainian Front according to article 54 – 1”a” of the 
Penal Code of the RSFSR.  
Participated in the arrest and execution of Jews.  
 
File no. 28749, vol. 2. 
Povaluc Semion Stepanovici, born 1902, village Nemirovca, distrcit Vertiujeni. 
Sentenced on 06.08.1955 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
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of property by the Military Tribunal of second Ukrainian Front according to article 54 – 1”a” of the 
Penal Code of the RSFSR. 
Participated in the arrest and execution of Jews. 
 
File no. 28749, vol. 3.  
Povaluc Semion Stepanovici, born 1902, village  Nemirovca, distrcit Vertiujeni. 
Sentenced on 06.08.1955 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of second Ukrainian Front according to article 54 – 1”a” of the 
Penal Code of the RSFSR. 
Participated in the arrest and execution of Jews. 
 
 
File no. 13910 
Coleadco Vasilii Alexandrovici, born 1888, Otaci town. 
Sentenced to 15 years of hard labour and loss of civil right for 5 years, with confiscation of property 
on 08.08.1944 by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to the Decree of Presidium of 
Supreme Soviet of USSR from 19.04.1943.  
 In July 1941, he participated in the of local Jews, including in burying one Dubina Isac alive. 

 
File no. 016824 
Sobețchii Dimitrii Emanuilovici, born 1897, Camenca village, Balatina district 
Sentenced all to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation of property 
on 04.04.1945 by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal 
Code of Ukrainian SSR.  
He helped identifying Soviet activists and denounced them to the Romanian police.  
 
 File no. 016827 
Mihailov Piotr Vasilievici, born 1913, village Leordoaie, Călărași district. 
Sentenced all to 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation of property 
on 05.03.1945 by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal 
Code of Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of Presidium of Supreme Soviet of USSR from 
19.04.1943.  
As secret agent of the Romanian police, he helped identifying Soviet activists and the information he 
delivered contributed to the arrest of people helping Soviet parachutists.    

 
File no. 016830 
Șoitu Pantelimon Ivanovici, born 1888, village Piscărești, Rezina district. 
Sentenced all to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation of property 
on 25.02.1945 by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal 
Code of Ukrainian SSR.  
He helped in identifying Soviet activists and denounced them to the Romanian repressive organs.  

 
File no. 016973 
Cioban Dmitrii Chirilovici, born 1904,  village Anadol, district Reni, Ismail Region, Ukrainian SSR. 
Sentenced on 06.04.1945 to 10 years in labour correction camp and 5 years loss of civil rights by the 
Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 3 of the Penal Code of Ukrainian SSR  
He participated in the identification of Soviet activists that were subsequnetly arrested by the 
Romanian authorities.  
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File no. 017913 
Iurco Afanasii Eremevici, born 1887,  village Puhoi, district Chișinău. 
Sentenced on 09.10.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, without 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to articles 54 – 1”a” and 
54-8 of the Penal Code of Ukrainian SSR.  
He participated in the identification and arrest of Soviet activists by the Romanian repressive organs. 

 
File no. 017027 
Chetroi Alexei Ivanovici, born 1904, village Brânza, district Vulcănești. 
Sentenced to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, and confiscation of property on 
25.03.1945 by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 10-2 of the Penal 
Code of Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of Presidium of Supreme Soviet of USSR from 
19.04.1943.  
He participated during the war in the identification and arrest of the Soviet activists that Romanian 
political used violence against. 
 
File no. 017030 
Pocurar Afanasii Dimitreivici, born 1896, village Vadul-lui Isac, district Vulcănești. 
All sentenced on 24.06.1946 to 10 years hard labour each and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1a of the 
Penal Code of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists to the Romanian Gendarmerie. 
 

 
File no. 017057 
Cerlat Efim Fiodorovici, born 1909,  village Horești Noi, district Kotovsk. 
Sentenced all to 10 years hard labour and loss of civil rights for 3 years, and confiscation of property 
on 16.02.1946 by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal 
Code of Ukrainian SSR.  
He denounced Soviet activists to the local Romanian Gendarmerie that were arrested as a result and 
sentenced to prison. 
 
File no. 017073 
Oloi Stepan Iakovlevici, born 1912,  village Bușilă, district Sculeni. 
 
Sentenced all on 20.02.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property, according to the Penal Code of the Ukrainian SSR, article 54-1a. 
He collaborated with Romanian repressive institutions and denounced Soviet activists to the 
Romanian Gendarmerie.  
 
File no. 017233 
Stoiciu Dmitri Stepanovici, born 1894,  Vladimirovca, district Vulcănești. 
Sentenced to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation of property on 
06.04.1945 by the Judiciary Collegium of the Supreme Court of the MSSR according to article 54 – 10-
2 of the Penal Code of Ukrainian SSR: 
They denounced Soviet activists to the Romanian repressive organs. 
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File no. 017257 
Cazanji Mihail Zaharovici, born 1892,  village Congaz, district Congaz. 
Sentenced on 14.05.1946 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to articles 54 – 1”a” and 54-10 of the 
Penal Code of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists to the Romanian Gendarmerie and participated in their beating. 
 
File no. 017266                                    
 Gheorgheștean Ivan Vasilievici, born 1905, village Costești, district Balatina. 
Sentenced 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation of property by 
the Military Tribunal of NKVD of MSSR on 13.04.1945 
He collaborated with Romanian by denouncing Soviet activists. 
 
File no. 017281 
Negură Elizaveta Stepanovna, born 1895,  village Criuleni, district Orhei. 
Sentenced on 23.08.1945 each to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR. 
Helped Romanian authorities identify Soviet activists as revenge against repression in 1940-41. 

 
 
 

File no. 017286 
Iosip Ivan Constantinovici, born 1887,  village Văsieni, district Kotovsk. 
Sentenced on 16.05.1945 to 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR. 
Denounced Soviet activists to the Romanian authorities that were condemned to prison afterwards 
as well as particpated in in the mobilization of the population for the war effort on the German-
Romanian side. 

 
File no. 017353 
Secher Feodor Nicolaevici, born 1911,  village Lăpușna, district Chișinău. 
Sentenced to 8 years hard labour and loss of civil rights for 3 years, and confiscation of property on 
16.08.1945 by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to articles 54-3 and 54 – 10-2 of the 
Penal Code of Ukrainian SSR.  
Accused of collaboration with Romanian autjorities as military instructor for the recruits and later 
financial agent confiscating goods from the population.  

 
File no. 017385 
Putina Grigorii Ivanovici, born 1891, village Dănuțeni, Ungheni district.  
He was sentenced on 18.07.1945 to execution by shooting by the Military Tribunal of the NKVD MSSR 
according to articles, 54-11 and 54 – 1”a” of the Penal Code of Ukrainian SSR. 
Denounced Soviet activists to the Romanian authorities, some of the victims Jews and some of them 
ending being executed by shooting. 
 
File no. 017388 
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Doina Grigorii Antonovici, born 1901, village Mărăndeni, disctrict  Bălți.Sentenced on 04.04.1946 to 
25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation of property by the Military 
Tribunal of the MGB MSSR according to article 54 – 1a of the Penal Code of Ukrainian SSR. 
Charged with collaboration with the local chief of the Romanian Gendarmerie, denouncing Soviet 
activists and used violence against them because they were talking in Russian between each other. 
 
File no. 017417 
Canji Nikolai Petrovici, born 1903, village Giugiulești, district Vulcănești. 
Sentenced on 05.02.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, without 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” and 
the Decree of Presidium of Soviet Supreme of USSR from April 19 1943. 
Collaborated with the local Romanian Gendarmerie, denouncing Soviet activists and participating in 
their beating. 
 
File no. 017438 
Prihodko Alexandra Ostapovna, born 1921,  village Călinești, district Balatina. 
Sentenced all on 27.01.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, without 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR. 
Collaborated with the local chief of the Romanian Gendarmerie as secret agent, denouncing Soviet 
activists. 
  
File no. 018776 
Crețu Gheorghii Vasilievici, born 1905, village Vladimirovca, district Vulcănești. 
Sentenced on 27.08.1945 to 10 years hard labor and loss of civil rights for 5 years, without 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR. 
Accepted voluntarily to collaborate with the Romanian authorities. Denounced Soviet activists.  
 
File no. 017560 
Brovcenco Grigorii Fedosevici, born 1888,  born in Ismail. 
Sentenced all by the Military Tribunal of the MVD of MSSR on 15.11.1946 to 10 years in prison, loss 
of civil rights for 5 years and confiscation of property according to article 54 – 1a  of the Penal Code 
of Ukrainian SSR. 
Charged with the fact he was collaborating with the Romanian gendarmerie, denouncing Soviet 
activists and persons with anti-Romanian attitudes.  
 
File no. 017363 
Scripcenco Iosif Semeonovici, born 1920, village Goluboe, district Cahul. 
Sentenced on 20.04.1949 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years by the Military 
Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” and 79-2 of the Penal Code of Ukrainian SSR. 
Collaborated with the Romanian authorities during the war and for escaping the prosecution by 
Soviets went illegally to Romania in 1946. 

 
File no. 017722 
Ceadîrea Matvei Ivanovici, born 1914,  village Cimișlia, district Cimișlia. 
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Sentenced on 20.03.1945 to 20 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and the Decree of Presidium of Soviet Supreme of USSR from April 19 1943. 
Denounced the local Soviet activists and deserters from the Romanian Army to the Romanian 
authorities. 

 
File no. 017794 
Ceban Vasilii Vasilevici, born 1898,  village Ciumlicnoi, Izmail region, Ukrainian SSR. 
Sentenced on 27.05.1946 to 10 years hard labour each and loss of civil rights for 3 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to articles 54-10 and 
54 – 1”a” of the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Collaborated with Romanian and denounced Soviet activists who were condemned to camps by the 
Military Tribunal. 
 
File no. 017797 
Revenco Gheorghii Ivanovici, born 1884,  village Coiuceni, district Sculeni. 
Sentenced all on 25.04.1946 to 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of the Presidium of the Soviet Supreme 
of USSR from April 19 1943.  
 
Collaborated with Romanian in identifying Soviet activists, some of them being condemned to 
execution by shooting. 

 
File no. 017819 
Ștepa Anton Alexandrovici, born 1899,  village Rujnița, district Ocnița. 
Sentenced all on 26.06.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the MVD MSSR according to articles 54-11 and 54 
– 1”a” of the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Collaborated with Romanian in identifying Soviet activists, some of them being condemned to 
execution by shooting. 
 
File no. 017858 
Rotari Stepan Constantinovici, born 1909,  village Miclești, district Criuleni. 
Sentenced all on 24.02.1949 to 10 years to labour correction camp and loss of civil rights for 5 years, 
with confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” 
of the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet parachutists to the Romanian authorities, some of them subsequently killed and 
buried in the local cattle cemetery. 
 
File no. 017892 
Catrinici David Lucovici, born 1894, village Cușmirca, Cotiujeni district. 
Sentenced to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years on 25.09.1947 by the Military 
Tribunal of the MVD MSSR according to article 54 – 10 of the Penal Code of Ukrainian SSR. 
Accused of collaborating with the Romanian authorities. 

 
File no. 017898 
Lungu Carp Vasilievici, born 1899, village Roșcani, district Bulboaca. 
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Sentenced all on 28.03.1946 by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54-3 and 
54 – 1”a” of the Penal Code of Ukrainian SSR to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, 
with confiscation of property. 

 
As secret agent of the Romanian gendarmerie denounced local Soviet activists to Romanian 
authorities that were convicted subsequently or obliged to forced labour.  
 
File no. 017956 
Ciudin Nestor Aftenevici, born 1906, Gura Galbenei, district Cimișlia. 
Sentenced on 12.10.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with Romanian authorities, denouncing Soviet activists. In 1941 cut the phone 
connections of the retreating Red Army. 

 
File no. 017958 
Zaleskii Nikolai Alexandrovici, born 1902, Demidov city, Smolensk region, Russia. 
Sentenced on 28.03.1947 to 8 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 3 of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Condemned for anti-Soviet activity and praising the Romanian authorities during the war. 

 
File no. 018128 
Tuluș Ivan Gheorghevici, born 1888,  village Taraclia, district Taraclia. 
Sentenced on 16.02.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1a of the Penal Code 
of Ukrainian SSR. 
During the war betrayed the local Soviet activists to the Romanian authorities. 

 
File no. 018166 
Ghelerman Alexandr Nikolaevici, born 1904,  Kamenets-Podolsk, Ukrainian SSR. 
Sentenced on 19.06.1945 as traitor to 20 years of hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of the Presidium of the Soviet Supreme 
of USSR from April 19 1943.  
Helped the Romanian authorities to identify members of the local Jewish community. About 900 
Jews were arrested and shot dead by the Romanian and German authorities. 
 
File no. 018193 
Ceaban Nicolai Feodorovici, born 1901, village Belicenii Vechi, district Sângerei. 
 
Sentenced on 14.10.1944 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the MVD MSSR according to article 54-1a of the Penal Code of 
the Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists to the Romanian authorities and served as secret agent of the local 
gendarmerie. 

 
File no. 018305 
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Brailo-Zborciuc Gheorghii Ivanovici, born 1902,  village Giurgiulești, district Vulcănești. 
Sentenced on 16.03.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR. 
Denounced Soviet activists to the Romanian authorities and served as military instructor for the 
Romanian Army. 

 
File no. 018393 
Ambrosii Ivan Nikolaevici, born 1912,  born in village Palanca, district Călărași. 
Sentenced on 19.03.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced to the Romanian Gendarmerie the Soviet activists that were subsequently condemned. 
 
File no. 018405 
Coeva Maria Afanasievna, born 1908,  village Ciumlic, district Akkerman, Ukrainian SSR. 
Sentenced on 17.12.1944 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 10-2 of the Penal 
Code of Ukrainian SSR.  
Accused collaboration with the Romanian authorities. Asked the Romanians to shoot the local Soviet 
activists.  

 
File no. 018519 
Corbu Mihail Procopievici, born 1911,  village Văscăuți, district Vertiujeni. 
Sentenced on 14.08.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the MVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with local Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists, asking they should 
be executed. 

 
File no. 018523 
Cucerenco Grigorii Ivanovici, born 1897,  village Molodykovshchina , district Mirgorod, Ukrainian SSR. 
Sentenced on 13.03.1946 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR from 
April 19, 1943.  
Collaborated with Romanian Gendarmerie as secret agent, denounced Soviet activists persons 
sharing anti-Romanian attitudes. 
 
File no. 018574 
Cernogor Feodor Anisimovici, born 1888, Ismail, Ukrainian SSR. 
Sentenced on 20.02.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Participated in the denunciation and arrest of Soviet activists that were condemned to prison. 
 
File no. 018613 
Rudolov David Afanasievici, born 1908, Tiraspol village, Ceadăr-Lunga district. 
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Sentenced on 10.05.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced the local Soviet activists to the Romanian police.  
 
File no. 018760 
Russu Elisei Feodorovici, born 1896,  village Moroveni, district Orhei. 
Sentenced on 28.03.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 10-2 and 54-2 of the 
Penal Code of Ukrainian SSR.  
Accused of conducting an active anti-Soviet propaganda, denouncing local Soviet activists and 
mobilizing the local population for the war effort. 
 
File no. 018894 
Dolinschi Gheorghii Petrovici, born 1920, village Balatina, district Balatina. 
Sentenced on 24.03.1947 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced local Soviet activists to the Romanian Gendarmerie. 

 
File no. 018938 
Gustin Melania Petrovna, born 1896, Strășeni. 
Sentenced on 27.10.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists to the Romanian authorities that were subsequently condemned by the 
Military Tribunal. 

 
File no. 018988  
Tolstenco Iakov Timofeevici, born 1927,  village Novokomissarovca, district Dubăsari. 
Sentenced on 05.06.1945 to 10 years hard labour each and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists to the Romanian Gendarmerie that were condemned to death to prison 
and in some cases to death penalty. 
 
File no. 019009 
Untilo Vladimir Ivanovici, born 1905, village Curlon, district Chiperceni. 
Sentenced all on 04.09.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Participated in the denunciation and arrest Soviet activists that were abused violently. 
 
File no. 019071 
Izman Irina Panteleevna, born 1895, village Speia, district Tiraspol. 
Sentenced on 30.03.1945 to 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
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of Ukrainian SSR. As agent of the Romanian gendarmerie denounced Soviet activists and asked for 
their harsh punishment. 

 
File no. 019194 
Caireac Elena Ivanovna, born 1897,  village Cuza-Vodă, district Vulcănești. 
Sentenced on 06.02.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 10-1 of the Penal 
Code of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian authorities during the war and asked for the Soviet activists that 
deported his husband to Siberia to be executed.  
 
File no. 019300 
Groza Alexei Constantinovici, born 1889, village Leușeni, disctrict Telenești. 
Sentenced on 02.02.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to articles 54 – 10-2 and 54-1a of 
the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Betrayed the Soviet parachutists to the Romanian authorities and used violence against the local 
population.  
 
File no. 019312 
Eamandi Afanasii Gheorghevici, born 1902,  village Redeni, district Cornești 
Sentenced all on 04.03.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Denounced Soviet activists to the Romanian authorities and asked them to be shot dead. 

 
File no. 019348 
Petiol Dimitrii Feodorivici, born 1923,  village Asmăceni, district Bălți. 
Sentenced on 11.05.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Supreme Court of MSSR according to article 54 – 1a of the Penal Code of Ukrainian 
SSR.  
Became a soldier of the Russian Corp (Vlasov). After 1943 participated in the war against Yugoslav 
partisans. 
 
File no. 019411 
Haruzin Mihail Ivanovici, born 1904,  village Cupcini, district Brătușeni, Ukrainian. 
Sentenced on 23.11.1945 to death penalty by the Military Collegium of the Supreme Court of MSSR 
according to article 54 – 1”a” of the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Surrended voluntarily to the Germans and subsequently served as secretary at the local city hall and 
doctor in the local military hospital. In addition, gave testimony in the court against Soviet activists 
and partisans. 

 
File no. 019474 
Ghepețchii Emilian Nikolaevici, born 1905,  village Mereni, district Vadul-lui-Vodă. 
Sentenced on 17.10.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of USSR from 
April 19, 1943.  
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Denounced Soviet activists, partisans and parachutists to the Romanian Gendarmerie.  
  
File no. 019527 
Chintea Isai Gheorghievici, born 1882, village Pătănești, district Strășeni. 
Sentenced to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation of property by 
the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code of Ukrainian 
SSR. 
Denounced Soviet activists to the Romanian authorities.  
  
File no. 019537 
Verejan Vasilii Vladimirovici, born 1901, village Telenești, district Orhei. 
Sentenced on the 28.08.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR. 
Became a gendarme during the war and used violence against the local population failing to mobilize 
for the war effort and paying the taxes.  
 
File no. 019653 
Dobrii Nicolai Constantinovici, born 1905, village Slobozia-Mare, district Vulcănești. 
Sentenced on the 25.02.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 3 years, with 
confiscation of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of 
the Penal Code of Ukrainian SSR. 
Surrendered to Germans in Crimea and returned in his home village. Allegedly killed a Red Army 
prisoner.  
 
File no. 019657 
Rotaru Vasilii Alexandrovici, born 1922,  Chișinău. 
Sentenced on 30.05.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie, participated in the apprehension of Soviet 
parachutists that were subsequently shot dead. 
 
File no. 019677 
Calmațui Nicolai Dmitrevici, born 1909, village Negureni, district Cornești. 
Sentenced on 14.06.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 3 of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Served as mayor of the village during the war and in that capacity was charged with mobilizing 
forcefully the local population to the war effort. 
 
File no. 020991 
Grigoraș Aftenia Antonovna, born 1902,  village Unchitești, district Cotiujani. 
Sentenced on 24.05.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Charged with collaboration with the Romanian Gendarmerie, denouncing Soviet activists, some of 
them being executed. 
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File no. 019724 
Zalevschi Ivan Grigorievici, born 1882,  village Valea Hoțului, district Ananiev, former MASSR, now 
Ukraine. 
Sentenced on 11.11.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie, denounced Soviet activists and used violence against 
the local peasants. 
 
File no. 019728 
Covali Mihail Ivanovici, born 1907,  Orhei. 
Sentenced on 14.08.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the MVD MSSR according to article 54 – 10, part 2 of the Penal 
Code of Ukrainian SSR. Collaborated with the Romanian authorities and in the capacity of violin 
player participated in the public and private concerts with anti-Soviet repertoire. 
 
File no. 019731 
Fondos Gavril Gheorghevici, born 1914,  Florești. 
Sentenced on 03.07.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the MVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie as secret agent under the code name Vasilachi, 
denounced Soviet activists. 
 
File no. 019806 
Comarciuc Vasilii Ivanovici, born 1909,  village Sărata, district Florești. 
Sentenced on 10.07.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and the Decree of the Soviet Supreme of the USSR from April 19, 1943.  
Collaborated with the Romanian authorities denouncing Red Army prisoners their fate not known 
afterwards. 

 
File no. 019849 
Cechirlan Vasilii Feodorovici, born 1914,  village Prăjila, district Florești. 
Sentenced on 08.12.1947 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to articles 54-3, 54-10, part 2 of the 
Penal Code of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian authorities and mobilized recruits in the Romanian Army, used 
forced against recalcitrant. 

 
File no. 019860 
Gudîm Ivan Trofimovici, born 1920,  village Osnovca, district Kotovsk, region Sum, Ukraine. 
Sentenced on 22.05.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Served in the German artillery unit, requisitioned forcefully food form the population and used 
violence against them. 
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File no. 019891 
Buzuleac Alexandr Mihailovici, born 1916,  village Balatina, district Balatina. 
Sentenced on 09.06.1947 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and the Decree of the Soviet Supreme of the USSR from May 26, 1946.  
Denounced Soviet activists that died subsequently because of the violence. 

 
File no. 019894 
Eazandji Ivan Grogorievici, born 1917,  village Tvardița, district Ceadîr-Lunga. 
Sentenced on 21.09.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie, denouncing Soviet activists and rank-and-file citizens 
for their anti-Romanian stance. 
 
File no. 021220 
Gabura Andrei Mitrofanovici, born 1879, village Cojușna, disctrict Chișinău. 
Sentenced on 08.09.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1a of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian authorities and denounced Soviet activists that were short dead. 
 
File no. 019932 
Țurcan Mihail Gherasimovici, born 1901,  Camenca town. 
Sentenced on 09.08.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and Decree of 27 July 1947 of the Supreme Soviet of the USSR.  
He participated in the robbery and use of violence against the local population. 

 
File no. 019999 
Vîlcu Mihail Alexandrovici, born 1901,  village Bușilă, district Sculeni. 
Sentenced on 06.08.1947 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Supreme Court of the MSSR according to article 54 – 1a of the Penal Code of 
Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian police, denouncing Soviet activists and threatened local population 
with death in case of insubordination. 
 
File no. 020003 
Achim Tito Andreevici, born 1920,  village Creuești, Romania. 
Sentenced on 31.10.1947 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Served as secret agent of the Romanian Secret Information Service.  

 
File no. 020024 
Mocriciuc Pavel Feodorovici, born 1917, Bender, Russian. 
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Sentenced on 14.01.1948 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 3 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of Odessa Military Circle according to article 54 – 1”b” of the Penal 
Code of Ukrainian. Sympatized with Romanian right-wing parties such as the Iron Guard and 
collaborated with the Romanian authorities during the war. 

 
File no. 02003 
Chetrușa Feodosii Vasilievici, born 1899,  village Dubăsari, district Vadul-lui-Vodă. 
Sentenced on 20.02.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie denouncing Soviet activists. 
 
File no. 020217 
Nița Ilia Chirilovici, born 1905, village Ciuciulea, district Balatina. 
Sentenced on 23.12.1944 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR. Denounced local population to the Romanian authorities and shared antisemitic 
views as Cuzist. 

 
File no. 020258 
Cucer Gavriil Nikolaevici, born 1901, village Gîrbovo, Otaci district. 
Sentenced on 23.05.1949 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the MVD MSSR according to article 54 – 10, part II of the Penal 
Code of Ukrainian SSR.  
Soviet activists to Romanian authorities and propagated defeatist ideas regarding the fighting 
capacity of the Red Army. 
 
File no. 020266 
Grossu Trofim Feodorovici, born 1914,  village Borogani, district Leova. 
Sentenced on 30.05.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR. Being recruited as NKGB agent in Spring 1941 and sent to Romania, did betray his 
identity and collaborated with the Romanian authorities during the war. 

 
File no. 020384 
Roșca Gheorghii Danilovici, born 1902, Baurci, Cahul. 
Sentenced on 13.02.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according according to article 54 – 1”a” of the 
Penal Code of Ukrainian SSR. 
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet military and activists, some of 
them disappearing with any trace. 
 
File no. 020410 
Plămădeala Alexandr Constantinovici, born 1898, village Puhăceni, district Anenii-Noi. 
Sentenced on 12.01.1946 to 8 years hard labour and loss of civil rights for 3 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according according to article 54 – 3 of the 
Penal Code of Ukrainian SSR. Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced local 
Soviet activists. 
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File no. 020414 
Bîrsan Ivan Vasilievici, born 1909,  village Ghetlovo, district Bravicea. 
Sentenced on 09.01.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists, partisans and used 
violence against them. 

 
File no. 020455 
Șlîkov Eakov Vasilievici, born 1897, village Timireazevka, Krasnoyarsk region, Russia. 
Sentenced on 13.07.1951 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the MVD MSSR according to article 54 – 1”b” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR. Became a German secret agent denouncing Soviet citizens for their anti-German 
and anti-Romanian attitudes. 

 
File no. 020476 
Zama Iochim Dmitrievici, born 1875, village Cocueți, district Râșcani. 
Sentenced on 23.07.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
He was implicated in pro-Romanian and anti-Soviet propaganda during the war and participated in 
the identification and arrest of Soviet activists. 

 
File no. 020521 
Barkalov Nikolai Pavlovici, born 1915,  village Barkalovka, Kursk region, Russia. 
 
Sentenced on 30.01.1948 to 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 3 and 58-3 of the 
Penal Code of Ukrainian SSR.  
 
During the war became a voluntary recruit in the German Army fighting against the Red Army near 
Chișinău in the summer 1944.  
 
File no. 020809 
Balan Afanasii Mihailovici, born 1907,  village Ternovca, district Tiraspol. 
Sentenced on 25.04.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1a of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
He was police chief in his native village during the war. 
 
File no. 020848 
Teaca Gheorghii Ilevici, born 1902,  village Alexeevca, district Sângerei. 
Sentenced on 24.03.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and the Decree of the Soviet Supreme of the USSR from April 19, 1943.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie, denouncing Soviet activists. 
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File no. 20871 
Burduja Grigorii Tihonovici, born 1895, Village Nezavertailovca, district Solobozia. 
Sentenced on 25.04.1944 to 20 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to the Decree of the Soviet 
Supreme of the USSR from April 19, 1943. Another person in this file has been sentenced to death by 
hanging according to the same Decree of the Soviet Supreme of the USSR from April 19, 1943.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and denounced Soviet activists that died as a result of 
physical violence. 

 
File no. 020910 
Butucel Luca Alexandrovici, born 1886, Chiperceni, Orhei. 
Sentenced on 03.10.1950 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR. 
Collaborated with the Romanian authorities in identification of Jews that were shot dead afterwards. 
 
File no. 020939 
Sorocean Gheorghii Vasilevici, born 1914, village Vîprovo, district Orhei. 
Sentenced on 21.12.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie, denounced Soviet activists and used violence against 
the local population. 

 
File no. 020955 
Pobrejniuc Constantin Fiodorovici, born 1915,  village Tîrnovo, district Tîrnovo. 
Sentenced on 25.12.1946 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian authorities in identification of Jews that were shot dead afterwards. 
 
File no. 021106 
Turculeț Fiodor Mihailovici, born 1907, Chișinău. 
Both were sentenced on 29.12.1947 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with 
confiscation of property by Chișinău Railway Court MSSR according to article 54 – 1a of the Penal 
Code of Ukrainian SSR.  
Deserted from the Red Army in 1941 and collaborated later with the Romanian authorities. 

 
File no. 021130 
Sivcov Ivan Nikolaevici, born 1910, village Olshanka, Penza region, Russia. 
Sentenced on 20.08.1947 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the MGB of the MSSR according to article art. 54 – 1”b”.  
Collaborated in the capacity of a secret agent with German military intelligence during the WWII. 

 
File no. 021139 
Boțan Alexandr Dmitrevici, born 1894, village Peresecina, district Criuleni. 
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Sentenced on 26.05.1948 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1a of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie by denounced Soviet activists and shooting dead some 
of them. 
 
File no. 02114 
Atamanschii Nichita Ivanovici, born 1897, village Glinoe, district Slobozia. 
Sentenced on Sentenced on 09.08.1948 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, 
with confiscation of property by the Military Tribunal of the MVD MSSR according to article 54 – 2, 
and 54-3 of the Penal Code of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian authorities and used violence against the local population. 

 
File no. 022095 
Leșano-Botnarenco Maria Ivanovna, born 1908, village Cușmirca, district Cotiujeni. 
Sentenced on 18.01.1945 to 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 10 of the Penal Code 
of Ukrainian SSR and the article 2 of the Decree of the Presidium of Soviet Supreme of the USSR from 
April 19, 1943.  
Denounced Soviet activists and parachutists to the Romanian repressive organs. The fate of some of 
them remains unknown. 

 
File no. 022103 
Cătănuș Filip Fomici, born 1904, village Delacău, district Bulboaca. 
Sentenced on 17.02.1945 to 15 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Supreme Court MSSR according to article 54-1a and 80 of the Penal Code of 
Ukrainian SSR and article 2 of the Decree of the Presidium of Soviet Supreme of the USSR from April 
19, 1943.  
He was a policeman in Delacău during the WWII, denouncing Soviet activists and participating in the 
labour mobilization of the local population. 

 
File no. 022122 
Cocoș Ivan Timofeevici, born 1920, village Chiriet-Lunga, district Ceadîr-Lunga. 
Sentenced on 08.02.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the MVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian Gendarmerie and participated in the apprehension of Soviet 
partisans and parachutists. 

 
File no. 022138 
Răilean Constantin Feodorovici, born 1892, village Chirhanii Vechi, disctrict Cahul. 
Sentenced on 14.03.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of Odessa Military District according to article 54 – 1”a” of the 
Penal Code of Ukrainian SSR.  
Mobilized the local population for the various defensive military works and used violence against the 
recalcitrant. 
 
File no. 022141 
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Manu Mihail Gheorghevici, born 1904, Cahul. 
Sentenced on 06.08.1955 to 25 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of the Ukrainian SSR.  
Agreed to serve as secret agent for the Romanian counterintellgence during the WWII.  

 
File no. 022220 
Rogozenco Canon Ivanovici, born 1901, Cahul. 
Sentenced on 13.03.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of the Ukrainian SSR.  
Agreed to serve as voluntary in the German Army and convinced his son to do the same. 
 
File no. 022228  
Nicolaev Canon Sergheevici, born 1897, Chișinău. 
Sentenced on 18.04.1945 to 10 years hard labour and loss of civil rights for 5 years, with confiscation 
of property by the Military Tribunal of the NKVD MSSR according to article 54 – 1”a” of the Penal Code 
of the Ukrainian SSR.  
Collaborated with the Romanian authorities by requisitiong food and other goods for the Romanian 
Army.  
 
End of the last accretion June, 2021 
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