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EVOLUȚIA ECONOMICĂ A ORAȘULUL CAHUL  

ÎN PERIOADA INTERBELICĂ (1918-1940) 

 
Acest articol își propune să îmbunătățească istoriografia dezvoltării economice a 

orașului Cahul între anii 1918 și 1940. Autorul folosește diverse surse documentare și 
istoriografice ale problemei menționate. Autorul tratează în articol numai domeniile economice: 

agricultură, industrie, comerț, târguri, sindicate. Între anii 1918-1940, precum și toate orașele 
Basarabiei, are loc introducerea în sfera vieții comerciale românești a orașului Cahul. Are loc 
îmbunătățirea industriei comerțului și dezvoltarea rutelor de comunicare, creșterea veniturilor 

în bugetul orașului pentru a asigura bunăstarea locuitorilor din Cahul. 
 

Cuvinte-cheie: economie, agricultură, industrie, comerț, explorare de iazuri, târguri, 
cooperative agricole 

 

La 1918 Basarabia era cea mai înapoiată provincie a României. Atât din punctul de 
vedere al indicilor economici, privind urbanizarea, kilometrii de șosea și de cale ferată, 

întreprinderile industriale și eficiența generală în agricultură. Agricultura rămânea a fi principala 
ramură a economiei Basarabiei – un rezultat firesc al specializării timp de secole, datorită solului 
fertil, al condiţiilor climaterice şi experienţei acumulate din generaţie în generaţie de către ţăranii 

muncitori din satele acestui străvechi pământ românesc. Orașul Cahul, amplasat în sudul 
Basarabiei începe treptat ca și de altfel toate orașele din Basarabia, să se integreze în cadrul 

economiei românești, evident având specificul local. 
În anul 1918 Cahulul a fost declarat reședință de județ, cu toate acestea el nu impresiona 

cu nimic. V. Crețu menționa: «a fost proclamat capitală de județ, dar cu toate acestea nu i s-au 

putut face mari îmbunătățiri ca să capete un aspect mai urbanistic, din cauza mijloacelor foarte 
reduse ale Primăriei orașului.»2 În anul 1919 francezul Em. Martonne în lucrarea «Choses vues 

en Bessarabie» conchidea aceleași păreri despre orașul Cahul: «nu are nimic dintr-un centru 
urban, fiind mai degrabă un sătuc moldovenesc»3.  

Referitor la istoriografia problemei menționăm faptul că subiectul în cauză a fost cercetat 

tangențial de către următorii specialiști în domeniu: Ștefan Ciobanu în lucrarea «Basarabia»4 
descria economia a părții de sud a Basarabiei în felul următor: «zona fiind cunoscută sub numele 

de Bugeac – acum județele Tighina, Cahul, Ismail și Cetatea Albă – reprezintă o câmpie-stepă, 
care e continuarea indirectă a stepei Rusiei de Sud... Aici însăși natura a creat condițiuni 
favorabile pentru păstorie. 

Datorită întinderii fără margini a câmpiei Bugeacului, în timpul ce descriem domina 
păstoria; cultura cerealelor era mică, în stare de germinație... 

Agricultura era mai dezvoltată în apropierea centrelor populate mai mari, unde 
dispunând de mâna de lucru și cererea pentru produse agricole fiind mare, producerea lor era 
avantajoasă. Dintre cereale aici se cultivau: grâul de primăvară, care constituia întrucâtva și 

obiectul de export, meiul și orzul care servea ca nutreț pentru cai...»5  
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În lucrarea lui Ion Agrigorioaiei și Gh. Palade «Basarabie în cadrul României întregite 
(1918-1940)»6 menționau faptul că județul Cahul «are un caracter pronunțat agricol. Se cultivă 
diverse cereale, plante oleaginoase și viță de vie. Pe baza acestor culturi s-a dezvoltat o 

mediocră industrie alimentară»7. 
Constantin Reabțov în «Cahul. Istorie, personalități, cultură»8 vedea orașul Cahul la 

1920 din punct de vederea industrial sub următorul aspect: «Cahulul a rămas un oraș provincial, 
mărunt, industrie ca atare nu exista. Erau 3 mori (Caravasile, Demoncoș, Niunin), două oloinițe 
(Arabadji, Goldenstein), o dubălărie de piele, câteva fabrici de cărămidă (Sizov, Chiosa, 

Vișnevschi), se construiau doar case particulare...»9 
Cu toate acestea în perioada interbelică au fost efectuate treptat numeroase îmbunătățiri 

privind dezvoltarea economiei orașului Cahul. 
Articolul în cauză vine să îmbunătățească din punct de vederea istoriografic, dezvoltarea 

economică a orașului Cahul între anii 1918-1940, autorul folosind spre investigație diverse surse 

documentare și istoriografice ale problemei mai sus-menționate. Cu toatea acestea din lipsă de 
spațiu ne vom referi doar la menționarea principalelor domenii ale economiei Cahulului: 

agricultură, industrie, comerț, târgurile, oboarele și doar tangențial ne vom referi la dezvoltarea 
căilor de comunicație, infrastructură, finanțe și alte aspecte economice. 

 

Agricultura: 
Din punct de vedere agricol Basarabia în perioada interbelică era împărțită în două zone 

mari: de nord și de sud. Judeţul Cahul făcea parte din zona Basarabiei de Sud ce se caracteriza 
prin producţia de cereale 95 %, fâneţe şi culturi de nutreţ 1% şi 2% plante industriale.10  

Creșterea plantelor 

Dintre culturile agricole în sudul Basarabiei, rolul principal îl juca orzul. Grâul şi 
porumbul aveau pretutindeni aceeaşi importanţă. La 1918 judeţul Cahul deținea o suprafaţă de 

448 200 ha. Suprafaţa arabilă fiind de 317 122 ha, adică 70,75 % din suprafaţa judeţului şi 1,08 
din suprafaţa totală a Basarabiei. Orașul Cahul avea o suprafaţa totală de: 55,99 km2. Suprafaţa 
terenurilor agricole din or. Cahul fiind de 1495 ha. 

În 1921, când reforma agrară a intrat în faza decisivă de înfăptuire, ţinutul a fost afectat 
de o secetă puternică, provocând daune recoltei, îndeosebi în judeţele din sudul provinciei. 

Lovită de secetă, recolta de cereale a constituit ~ 50 % din recolta anului 1920.11 În această 
situaţie Consiliul de Miniştri a decis prin jurnalul din 9 noiembrie 1921, acordarea de ajutoare 
gratuite în alimente populaţiei sărace din sudul Basarabiei în sumă de 1,33 mln lei, bani de care 

au beneficiat și agricultorii din orașul Cahul.12  
În 1922 situaţia agriculturii cunoaşte o destindere considerabilă: recolta anului 1922 a 

depăşit nivelul producţiei 1914, considerat unul foarte productiv; agricultorii puteau beneficia de 
credite apelând la Casa de împrumut pe gaj a agricultorilor, cu sediul la Chişinău. În anul 1923, 
de asemenea, au fost recoltate cantităţi mai mari decât în 1914 şi, ce era semnificativ, pe 

suprafeţe mai mici decât cele ce erau prelucrate în ajunul primului război mondial.13 Anul 1924 a 
fost bântuit de secetă, ţăranii judeţului recoltând doar câte 1,2 centnere secară, 6,1 centnere de 

orz şi 5,1 centnere de ovăz la hectar (dacă comparăm cu recolta anului 1920, grâu – 10,72 
centnere la ha14).  

V. Creţu, în studiul său asupra judeţului Cahul, se referea la dificultăţile ce sunt 

întâmpinate de micile proprietăţi şi la ajutorul acordat de stat pentru ţăranii care nu au mai mult 
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de 6 ha, ca urmare începând să producă grâne de calitate superioară, producţia sporind în mod 
cantitativ şi calitativ15. 

O altă secetă dezastruoasă are loc în vara anului 1928, când s-au obţinut recolte minime. 

În orașul Cahul, s-au obţinut următoarele rezultate: la grâul de toamnă, secară şi in a fost 
obţinută o medie de numai 80 kg/ha, la orz 240 kg/ha (totuşi un rezultat puţin mai bun, faţă de 35 

kg/ha în 191816) şi rapiţă – 160 kg/ha, pe când în mod obişnuit se recolta 960 kg/ha de grâu, câte 
800 kg/ha ovăz şi secară (care în 1918 s-a recoltat în orașul Cahul 160 kg/ha ovăz şi 66kg/ha – 
secară17), cartofi – 3 200 kg/ha, porumb – 640 kg/ha18 (faţă de 122 kg/ha în 1918)19. Faţă de 

perioada de până la Unire, a avut loc o creştere a suprafeţei însămânţate cu porumb. Porumbul 
era folosit în gospodăriile ţărăneşti ca hrana familiei şi pentru furaj, iar pe marile moşii 

reprezenta baza lărgirii crescătoriilor de vite20. 
Producţia agricolă depindea în mare măsură de nivelul de asigurare a gospodăriei 

ţărăneşti cu inventar agricol. Cele mai complicate maşini agricole: batoze, tractoarele, 

combinele, semănătorile se aduceau din alte ţări şi se realizau la preţuri mari, ele fiind distribuite 
marilor gospodării agricole. Nici înfiinţarea în judeţele Cahul, Ismail şi Cetatea-Albă a unor 

întreprinderi proprii de producere a batozelor, vânturătorilor, semănătorilor, cultivatoarelor etc. 
nu schimbau radical situaţia în Basarabia.21  

Zootehnia: sub influenţa dezvoltării agricultirii şi a schimbării raportului între cele două 

elemente agricole – arătură şi păşune – a suferit modificări şi creşterea vitelor, atât în sensul 
organizării ei, cât şi în privinţa numărului anumalelor. Din ocupaţie independentă, şi chiar 

principală în sudul Basarabiei, creşterea vitelor a devenit o ramură subordonată agriculturii, al 
cărei scop este în primul rand a furniza forţa de tracţiune pentru agricultură şi în al doilea rand 
producerea cărnii şi celorlalte produse animaliere22.  

Recoltele determinau şi şeptelurile de animale, inclusiv ale celor de tracţiune – în 1919 în 
judeţ existau: 32 535 de cai şi 45 130 de boi, în 1921 – 29 466 (mai puţin decât în toate judeţele 

Basarabiei) şi, respectiv, 49 440 (mai puţini boi, dar şi porci existau doar în judeţul Ismail). Era 
mai mare şeptelul de ovine: 198 469 în 1919, ca la 1921 să ajungă la 228 638. Efectivele 
animalelor de tracţiune scăzu în 1926, când în judeţ au fost înregistraţi 28 893 de cai şi 36 291 de 

boi23. În judeţul Cahul se găseau, la 1935, capete: cai 155 005, oi 323 296, boi 26 285, capre 
1 846, porci 99 558, vaci 33 940, stupi sistematici 1 848, stupi primitivi 2 60924. 

Explorarea bălţilor: O adevărată bogăţie a orașului Cahul o reprezentau bălţile din 
apropieerea sa, care sunt constituiau din aproximativ 2400 de terenuri inundabile, cu aproximativ 
625 ha  ce produceua peşte în valoare de cca 1 000 000 lei. Bălţile se exploatau prin cooperative 

şi arendări particulare, peştele fiind în parte întrebuinţat pentru consumul intern (pieţele Cahul, 
Leova25), iar în parte aprovizionează Galaţul, Bucureştii şi Ploieştii26. 

Arenda bălţilor în anii 1925-1926 au adus orașului Cahul un venit considerabil astfel în 
anul 1926 arenda bălţilor Cahul, Roşu Mare, Roşu Mic, Lenuesu, Baia şi Lata au suplinit bugetul 
cu 265 500 lei27. 

Deşi arenda bălţilor aducea venit, totuşi mai profitabil se arată pescuitul şi 
comercializarea peştelui. În lucrarea lui V. Creţu «Judeţul Cahul economic 1927-1937» în cadrul 
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 Pădurile Basarabiei. Industria…. Р. 81. 



Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Серія «Історичні науки». – Вип. 40. 

 
38 

unui capitol aparte autorul se referă la producţia de peşte, oferind date despre producţia de peşte 
pentru punctele «Cahul, Roşu-Mare, Roşu Mic»28, prezentate mai jos în tabelul de mai jos: 

 

 

 

Tabelul 1. Punctele de vânzare a peștelui «Cahul, Roșu-Mare, Roșu-Mic» 

 

Anul Kg de peşte Valoarea în lei 

1932 165 702 1 804 075 

1933 216 600 2 304 105 

1934 160 300 1 203 164 

1935 105 284 1 306 125 

1936 205 300 2 400 120 

Total 844 726 9 020 589 

 
Studiind datele tabelului, se observă faptul că anul 1935, bântuit de secetă, a dus și la o 

producţie de peşte inferioară celorlalţi ani, însă valoarea în lei a acestuia este mai mare decât cea 

a anului anterior – 1934, dat fiind faptul că din cauza secetei preţurile la peşte au sporit. Evident 
este un punct de producţie a peştelui mai mic decât cel prezentat anterior, însă oricum important 

pentru dezvoltarea economică a judeţului. 
O ocupație aparte a populaţiei orașului Cahul, reprezenta tăiatul stufului şi vinderea lui în 

malduri. Anual din valorificarea stufului rezultă 20 000 000 – 25 000 000 lei calculându-se în 

medie a 1,50 lei maldurul de stuf. Oraşul Cahul fiind un consumator anual de: 2 000 000 – 
2 500 000 malduri stuf pentru combustibil, de asemenea stuful era utilizat pentru acoperişul 
caselor şi confecţionarea gardului29. 

Cooperativele agricole. Rolul lor în dezvoltarea economică a orașului Cahul. 
Incapacitatea multor ţărani de a-şi lucra independent loturile disponibile i-a determinat să se 

asocieze în cooperative agricole. Cu începerea anului 1923, proprietarii care din anumite motive 
nu mai puteau să se ocupe de agricultură au convenit cu sătenii să vândă de bună voie terenurile 
rămase şi atunci s-a simţit nevoia să se constituie obştile de cumpărare pe baza legii Băncilor 

populare: din cele 47 «obşti» de acest fel din Basarabia de la 1927 doar trei existau la Cahul, cei 
90 de membri ai cărora au achitat 3 024 mii lei pentru achiziţionarea a 237 ha terenuri agricole30. 

Oricum, în 1935, pe lângă menţionatele 42 de cooperative de credit (bănci populare) întrunite în 
Federaţia «Plugarul» cu 8 363 de membri şi cu un capital social de peste 7,3 mln de lei, în orașul 
Cahul mai existau 7 cooperative agricole de aprovizionare şi vânzare în comun ce întruneau 

1 323 de membri şi dispuneau de «un capital vărsat» de cca 703, 7 mln lei și alte 5 cooperative 
de consum cu 384 de membri şi un capital social de 415 688 lei31. «Anuarul României pentru 

comerţ, industrie, meserii şi agricultură» pentru anul 1928, menţiona în oraşul Cahul, pe lângă 
Uniunea cooperativelor «Plugarul» și existenţa Societăţii agricole «Sfatul negustoresc»32. 

Analizând aspectele dezvoltării agriculturii din orașul Cahul în perioada interbelică, 

precizăm că evoluţia acestui sector al economiei naţionale s-a înscris în opera de refacere a 
statului. De la agricultura practicată în mod tradiţional rustic în urma prefacerilor socio-

economice de avengură şi datorită stabilităţii politice asigurate de statul român agricultura 
orașului Cahul cunoscuse în perioada interbelică un avânt economic considerabil. 
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Industria orașului Cahul  

Începând cu anul 1918, instituţia însărcinată cu aplicarea politicii statului în domeniul 
industriei în Basarabia a fost directoratul de industrie şi comerţ33. La 24 octombrie 1918 a fost 

semnat decretul privind înfiinţarea unei Camere de Comerţ la Chişinău. Această instituţie urma 
să cuprindă într-o singură circumscripţie toate judeţele basarabene. Administraţia Camerei de 

Comerţ şi Industrie a fost aleasă la 23 februarie 1919, iar la 29 iunie a avut loc prima adunare 
generală a acestei instituţii34, la care au participat şi reprezentanţii judeţului Cahul. 

După cum se remarca în Anuarul României pentru Comerţ, Industrie, Meserii şi 

Agricultură, ediţia 1928, «ponderea economică a oraşului Cahul era determinată... de situaţia lui 
de centru administrativ», în acelaşi context specificându-se câţiva factori cu implicaţii 

nemijlocite în comerţ şi industrie: «Lipseşte calea ferată. Posibilităţi de dezvoltare ca port fluvial. 
Comerţ local de cereale, nutreţ, vite, oi, porci, brânză, unt, păsări, ouă, untură, piei, lână, trestii, 
legume, cânepă, in, fructe, vinuri, miere, ceară. Mori mici, fabrici mici şi ateliere de ulei, 

cărămizi, ceramică, cherestrea, butoaie, ape gazoase, funii. Industrie casnică: pânze, covoare. 
Pescării. Vânat de stepă şi baltă»35. 

La finele deceniului al treilea, în oraş funcţionau trei fabrici de apă gazoasă – cele ale 
proprietarilor Vasile Gut, Antipa Lambru şi al firmei «Munteanu & Co», cărămidăriile fraţilor 
Sizov şi a firmei «Chiosa & Vişănovschi», morile lui Theodor Arabagi dislocată la bariera 

Bolgrad, a lui Gheorghe Caravasile de pe strada Ştefan cel Mare şi cea a firmei «Pilalis & Co», 
fabricile de uleiuri vegetale Fruct Solomon, «Arabagiu & Co» şi «Şliom Goldnştein & fraţii 

Reful»36 (Anexa 16). Tipografiile lui Anastasie Mănescu, Constantin Sorochin şi Haralamb 
Vizanti – întreprinderi ce-şi făceau publicitate în ziarele locale «Cahulul» şi «Liberalul» şi care 
angajau, pentru dezvoltarea afacerilor, creditele oferite de instituţiile bancare locale: «Banca 

Cahul» S.A., sucursala Băncii Moldovei de Jos S.A. din Bârlad, Băncile Populare «Gospodarul» 
şi «Prutul», Casa de Credit a Agricultorilor din jud. Cahul S.A., Federaţia Băncilor Populare din 

jud. Cahul şi Banca «Diomos & Găţulescu» de pe Piaţa Unirii37. 
Manifestate simptomatic în România deja în anul 1928, efectele crizei economice 

mondiale din perioada 1929-1933 a afectat şi Basarabia, faptul fiind condiţionat în mare măsură 

de prevalarea agriculturii insuficient dezvoltate în economia provinciei. După cum concluziona 
circumscripţia Cahul a Camerei de Comerţ şi Industrie într-un raport cu privire la activitatea 

desfăşurată în anul 1931, «alte comerţuri ... sunt în funcţiune de comerţul de cereale şi, întrucât 
de un timp încoace produsul muncii producătorilor nu este valorificat, s-a simţit ... o scădere 
puternică a puterii de consumaţie şi o stagnare la celelalte comerţuri»38. 

Industria orașului se dezvolta anevoie, progresele pe tărâmul dat fiind nesemnificative. 
Într-un inventar de la 1924, P. Cazacu remarca opt unităţi cu venituri de peste 75 mii39. 

«Industria este foatre puţin dezvoltată în orașul Cahul, fiind reprezentată aici numai prin două 
mori sistematice, 18 mori ţărăneşti, 4 fabrici şi 23 prese de ulei vegetal, 6 fabrici de cărămidă şi 
una de cherestea»40, se afirma într-un raport economic a orașului elaborat, la compartimentul 

industrie, conform bilanţurilor anului 1935. Sunt edificatoare şi statisticele vizând coraportul 
personalului calificat încadrat în întreprinderile industriale, instituţiile de creditare, comerciale 

ale oraşului în anii 1930 şi 1936: 573 de bărbaţi şi 147 de femei în 1930 şi 223 bărbaţi şi 36 de 
femei în cel de-al doilea an de referinţă; personal necalificat – 90 şi, respectiv, 159; calfe – 158 
şi, respectiv 99.  

Un alt aspect caracteristic pentru industria orașului Cahul era cota joasă a reprezentanţilor 
populaţiei române, fiind o consecinţă a modului de viaţă trediţional rustic al băştinaşilor, mai 
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puţin tentaţi de activităţi extra-agricole în raport cu etniile conlocuitoare. 72,1% din 
întreprinderile situate în oraşe, cele mai înzestrate tehnic şi cele mai mari după numărul 
salariaţilor, se aflau în posesiunea cetăţenilor de origine evreiască, deţinând în ansamblu pe 

provincie, circa 9,8 % din numărul fabricilor, uzinelor şi atelierelor41. În orașul Cahul cei mai 
întreprinzători industriaşi, potrivit datelor prezentate de Anuarul Statistic al României pentru 

Comerţ, Industrie, Meserii şi Agricultură, au fost reprezentanţii de naţionalitate evreiască, urmaţi 
de băştinaşi. 

Profesiile practicate se află în strânsă legătură cu structura etnică a populaţiei şi cu locul 

de trai a acesteia. Prezintă interes acele decalaje în numărul locuitorilor ce practică o anumită 
meserie – de exemplu, în construcţii era implicat un număr de 3 ori mai mare a populaţiei în or. 

Cahul, care având statutul de capitală de judeţ, se bucura de un program de urbanizare, ceea ce 
presupunea în primul rând construirea unor edificii numeroase. Acelaşi motiv, cel de capitală de 
judeţ explică numărul mare de profesii ce sunt practicate în instituţiile publice. Însă, numărul 

populaţiei ce practica comerţul este mai mare în or. Leova, fapt evident dacă ţinem cont că 
populaţia de origine evreiască constituie, practic, un sfert din totalul populaţiei acestei localităţi 

(din 8 979 de locuitori, evrei – 2 815, pe când populaţia de etnie română constituia 4 515)42. 
Acest fapt este cu atât mai semnificativ, dacă menţionăm că numărul comercianţilor este mai mic 
în or. Cahul, dar numărul total al populaţiei era ~ dublu faţă de cel din or. Leova. 

Indiferent de originea etnică a populaţiei, în scopul protejării drepturilor salariaţilor, la 
cererea inspectoratelor muncii, patronii erau obligaţi să angajeze muncitorii în baza unor 

contracte scrise, nu verbale, cum se proceda de regulă. Din 1 aprilie 1921 în Basarabia a început 
să fie aplicată legea asigurărilor sociale. Întreprinderile desfăşurându-şi activitatea în condiţii 
rudimentare, era frecvent traumatismul: în iunie 1930, spre exemplu, s-a produs un accident la 

oloiniţa fraţilor Golştein, peste un an survenind altele două, inclusiv unul letal43. Familiile 
acestor salariaţi, la fel ca şi celelalte din stat, inclusiv cele care şi-au pierdut întreţinătorii, au 

beneficiat de prevederile legii cu privire la acordarea de pensii şi ajutoare din partea statului44. 
Prin extinderea legislaţiei industriale asupra Basarabiei, ca şi asupra celorlalte provincii 

româneşti, s-a urmărit încurajarea dezvoltării industriei locale, integrarea ei în complexul 

industrial naţional şi punerea în acord cu necesităţile de progres ale statului român. Integrarea 
industriei basarabene, aflată după un secol de autocraţie rusă mult în urma industriei celorlalte 

provincii ale României şi prin adoptarea unor măsuri în domeniul proteţiei sociale s-a obţinut o 
restructurare calificativă a modului de organizare a muncii în întreprinderile industriei din ţinut. 
Pe acest fond legislativ are loc o depăşire a perioadei de regresiune,asigurându-se o activizare a 

industriei orașului Cahul, ca deja spre 1939 începe să cunoască o perioadă de înflorire şi 
stabilitate. 

 

Comerțul, târgurile și oboarele  

Perioada 1918-1923, a adus comercianţilor «roade bogate». Marele cerinţe de refacere, 

alimentate din ce în ce mai larg prin progresul constant al inflaţiei monetare, culminat prin 
schimbul tardiv al rublelor din anii 1920 (13 august)45 şi 1921 (şi înlociurea lor cu bilete ale 

Băncii Naţionale), au făcut pe comercianţi să-şi facă iluzii că această aparentă înflorire a 
negoţului va fi de lungă durată. Comercianţii, în marea lor majoritate, au început să-şi plaseze o 
bună parte din capitalurile acumulate cu atâta uşurinţă, în imobile urbane şi rurale. În această 

perioadă erau «prea mulţi consumatori şi prea puţini producători».46 Fiind bazată numai pe 
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operaţiunile care satifăceau aproape exclusiv cererile de consum, era fatal ca prima criză să fie 
funestră pentru majoritatea comercianţilor, în special pentru cei ce au făcut imobolizări.  

Perioada de după 1923 se caracterizează printr-o mobilizare totală: «Proprietarii au luat 

drumul către cotele ce li s-au rezervat prin expropriere, noii împroprietăriţi au început să-şi 
cultive mai intens pământurile, iar comerţul se îndreaptă către afaceri cu caracter productiv: 

fierărie, cherestea, maşini agricole şi industriale, exportul fructelor, vinurilor, cerealelor etc» 47. 
Una din cauzele principale ale fenomenului crizei economice este dezvăluită încă în 1929 

în circumscripţia locală a Camerei de Comerţ şi Industrie: «Criza economică din ultimii ani nu a 

ocolit nici Cahulul şi a pus pe comercianţii şi industriaşii de pe aici în situaţia de a nu-i putea 
salva averea agonisită ... din cauza că ... se simţea lipsa de credit»48. 

În scopul ameliorării creditărilor circumscripţia Camerei de Comerţ şi Industrie din Cahul 
în anul 1936 și-a propus: «pentru prosperitatea economică şi continuă creştere preconizăm încă 
următoarele: 1) Crearea unui credit ieftin şi lesnicios pentru agricultură şi pentru celelalte clase 

în vederea îmbunătăţirii producţiei şi în vederea obţinerii unui preţ mai mare la produsele 
agricole; 2) Măsuri coordonate în vederea stabilirii unui echilibru între preţurile produselor 

agricole şi preţurile produselor industriale; 3) Revizuirea impozitelor comerciale şi industriale şi 
aşezarea lor pe baze mai reale şi mai aproape de adevăr şi 4) Specific regiunii noastre, cerem 
crearea unor căi de comunicare ieftine şi lesnicioase pentru transportul mărfurilor... »49. 

Decalajul preţurilor la produsele agricole şi industriale era, într-adevăr, considerabil. În 
august 1928, bunăoară, la pieţele din oraşul Gahul o găină se vindea cu un preţ mediu de 47, 5 

lei, o gâscă – cu 55, un kg de carne de vită costa 28 , iar de porc – 30 de lei, o raţă echivala cu o 
halbă de bere: 30-32 lei. În schimb un costum gata costa 2 500 lei, adică pentru a-l cumpăra 
ţăranul trebuia să vândă... 28 de curcani. Un metru de stofă costa 650 lei, ghetele de box – 950, 

un kg de cafea – 150, un kg de ceai – 270 lei, o mie de cărămizi – 1750 lei etc50. Preţurile s-au 
redus şi mai mult în continuare: după un spor inopinat în 1933, când o găină putea fi cumpărată 

cu 56 de lei, peste un an păsările în cauză costau doar 30, în 1936 – în medie 36 de lei. Carnea de 
vită ajunsese la 16 lei kg, cea de porc – la 23. O sută de kg de grâu costau 451 lei, de porumb – 
236, adică pentru a-şi procura un costum, intangibil, pentru majoritatea sătenulor, ţăranul trebuia 

să vândă cca 6 centnere de grâu sau mai bine de o tonă de porumb51. 
Situaţia muncitorilor nu era diferită de cea a ţăranilor, cele mai prost plătite munci le 

aveau comercianţii de zarzavaturi, ambalatorii de fructe, vânzatorii ambulanţi de opinci, alaturi 
de vânzătorii de piei şi de păsări – toţi cei sus-numiţi în anii 1938-1939, aveau un venit anual de 
3 000 de lei. Cele mai bine plătite munci le aveau exploratorii de automobile şi autocamioane – 

40 000 – 50 000 lei, constructorii, venitul anual al cărora ajungea pana la 119 000 lei52. 
Sfidând dificultăţile acuzate de criza economică, cahulenii îşi iniţiau noi afaceri sau le 

dezvoltau pe cele anterioare. Astfel, din cele 201 firme individuale înmatriculate în lunile august-
septembrie 1931 câteva se aflau în oraş. Şi-au deschis restaurante Ignat Drencov, Avram 
Lazarovici, Dimitrie Ciobanu, Simion Felţev şi Grigore Avram, o librărie – Elena Sorochin, o 

fierărie «La cuţitar» – Ştefan Parlapanov, un magazin «de muzică şi articole tehnice» – Nicolai 
Lemoni, magazinul cu bun temei numindu-se «Universul»: comercializa şi automobile şi 

accesorii, autouleiuri şi pneuri, biciclete, articole electrotehnice şi de menaj, maşini agricole şi de 
cusut, arme şi muniţii, aparate de fotografiat, bijuterii, optică, papetărie şi cărţi etc. În comerţul 
cu cereale, pielărie, petrol şi vinuri s-au lansat Ştrul Bercovici, Oisie Terdiman, David Freiberg, 

o ceainărie şi o cârciumă deschisese Vasilisa Stefoglu53. Dintre firmele particulare înmatriculate 
în 1932 remarcăm pe cele deschise ale lui Haralamb Cubreacov, Ion Nedelcu, Dumitru Prozorov 

– anterior agricultori, Ana Cuzneţova, Maria Suruceanu, Dobra Repus – anterior casnice. 
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Conform legislaţiei cu privire al Camerele de Comerţ şi Industrie şi Bursele de Comerţ, 
circumscripţia Cahul a Camerei de Comerţ şi Industrie, «conştientă de rolul ei în această 
direcţiune», chiar de la fondarea-i în 1927 procedă la organizarea oboarelor de cereale după 

modelul celor din Vechiul regat – oboare ce erau «mici centre de desfacere sau, mai bine zis, 
mici burse de comerţ mai real şi o cântărire oficială»54 – camera cahuleană având temeiuri pentru 

orgolii justificate: prima din Basarabia constitui oboare de genul dat. Iniţial, au fost create la 
Cahul şi Leova, peste un an, în 1928, la Goteşti – «punct important de încărcări de cereale şi de 
scurgere naturală a cerealelor din interiorul judeţului pe o rază de 50 km» – şi la Bulgărica, o 

localitate retrocedată pe parcurs judeţului Ismail55. 
În anul 1936, la oborul Cahul au fost comercializate 1 200 tone de grâu, 2 900 tone de 

orz, 3 000 – de porumb şi 750 – de floarea-soarelui, în ansamblu prin oboare fiind trecute 53 830 
tone de cereale în valoare ~ 132, 7 mln lei; au fost astfel devansaţi parametrii realizaţi în 1935, 
când s-au comercializat 31, 2 mii tone, deşi aceştia erau inferiori celor înregistraţi în 1933, când 

au fost vândute peste 96 mii tone de cereale şi oleaginoase56. 
Comercianții din Cahul își realizau marfa în târgurile de animale din: satele Larga, 

Baimaclia, Gotești, Vulcăneşti şi Greceni.  Târgul de animale din orașul Cahul a fost construit la 
1936  de către evreul Iţic Gold, vicepreşedintele Ion Maldur, membrul Simion Cadî şi secretarul-
controlor Moise Haham. 

Înființarea târgului de animale de la Cahul  conform unui mare comerciant din acest oraș, 
R. Gold: «arătă că, comercianţii din oraşul Cahul de toate branşele, nu pot desface marfa, 

întrucât producătorii, oprindu-se la oborul de cereale din Larga, natural că fac cumpărături de la 
diverşi comercianţi ambulanţi ce staţionează la acel obor şi care nu plătesc atâtea taxe şi impozite 
cât plătesc comercianţii stabili... D-l inspector M. Zablovschi arătă că după lege... un obor 

trebuie aşezat cel puţin la 25 km de alt obor... Consilierul Al. Ardeleanu este surprins că tocmai 
la Cahul, capitală de judeţ, nu se iau măsuri pentru organizarea unui târg anual care pe lângă că 

ar avea caracterul unei expoziţiuni de mărfuri, ar mai putea aduce venituri primăriei şi Camerei 
de Comerţ şi Industrie. D-l preşedinte A. Birjeniuc promite că va lua contact cu primarul pentru 
a se lua măsuri pentru organizarea unui bîlci în judeţul Cahul şi în cele mai importante centre 

comerciale din judeţul Cahul»57. Peste puţin timp, bâlciul anual a început să fie organizat la 
Cahul în perioada 16 septembrie – 1 octombrie.) unde: «se face marfă, zarvă, distracţii etc»58. 

În perioada 1936-1940, la târgul de animale din or. Cahul au fost comercializate 47 448 
de animale. Cele mai multe în 1936, cînd s-au vândut 13 460 capete, cele mai puţine – în anul 
următor: doar 3 567. 

Incorporat în sfera vieţii comerciale româneşti, comerţul oraşului Cahul a înregistrat 
progrese evidente, bucurându-se de statutul de reşedinţă de judeţ. Activitatea comercială sporea 

veniturile în bugetul judeţean, asigurând bunăstarea locuitorilor acestuia. 
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Ghelețchi I. The Economic Development of Cah City Cross in the Interbelic Period 

(1918-1940) 

 

This article aims to improve historiographical the economic development of the city of 

Cahul between 1918 and 1940. The author uses various documentary and historiographical 
sources of the mentioned problem. The author treats in the article only the economic domains: 
agriculture, industry, commerce, fairs, trade unions. Between 1918-1940 as well as all the cities 

of Bessarabia, takes place the introduction into the sphere of the Romanian commercial life of 
the city of Cahul. It takes place the improvement of the trade industry also the development of 

communication routes, increases the revenues in the city budget in order to ensure the wellbeing 
of the inhabitants of Cahul. 

In the period 1936-1940, at the animal fair in Târgu Mureş. 47,488 animals were 

marketed in Cahul. Most in 1936, when 13,460 heads were sold, the fewest – in the following 
year: only 3,567. 

Incorporated in the sphere of Romanian commercial life, Cahul trade has made clear 
progress, enjoying the status of county residence. The commercial activity increased the 
revenues in the county budget, ensuring the welfare of its inhabitants. 

This article aims to improve historiographically the economic development of the city of 
Cahul between 1918 and 1940. The author uses various documentary and historiographical 

sources of the aforementioned problem. However, due to the lack of space, we will only refer to 
the main areas of Cahul's economy: agriculture, industry, commerce, trade fairs, trade fairs and 
just tangentially we will refer to the development of communications, infrastructure, finance and 

other economic issues. 
 

Key-words: Economics, agriculture, industry, trade, exploration of ponds, fairs, 
agricultural cooperatives. 

 


